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 I

Förord 
Anledningen till att denna uppsats kom till var för att kartlägga medlingsverksamheterna i 
Norrbottens län, både de kommuner som har verksamhet samt de som inte har någon.  
Det har varit en lång resa sedan Brottsförebyggande rådet fick uppdraget att dela ut medel för 
att kunna starta medlingsverksamheter. Vissa kommuner har kontinuerligt sökt medel, vissa 
har gjort medling permanent i sina kommuner och vissa har inte sökt medel alls. Jag är 
nyfiken på hur det ser ut och varför det ser ut så och ville därför göra denna utvärdering och 
inventering.  
 
Jag vill passa på att tacka några personer som varit involverade i detta arbete och i mitt liv i 
lite olika omfattning, dessa är: 
Linda Marklund, Kristina Larsson, Anna Ohlsson, Henrik Nordin, Jan Norman samt alla 
trevliga människor runt om i Sverige som jag lärt känna tack vare medlingen! 
 
 
 
Monica Norberg
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Abstract 
Mediation is a method that builds upon the theory of restorative justice wich is a method used 
worldwide. The idea is that the offender and the victim get the opportunity to meet. This 
procedure takes place with an neutral mediator present. Since mediation is voluntary the 
mediator have to verify that both parties have a will to meet and prepares them for the 
meeting by for example finding out what attitude they have towards the other party. If they 
are willing to meet the meeting can be arranged. This is how its done in a reduced version of 
how mediation can be arranged. Mediation practices in order to give the offender opportunity 
to take responsibility for his or her own action and to make him or her apologize for what has 
happened, if they want to, and to make them understand that they have done wrong and 
prevent them for doing it again. For the victim of the crime it can be helpful to meet the 
offender so he or she can get answers to their questions, get rid of fear and worries and to 
obtain redress and get an apology if that is possible. In Sweden mediation is available in about 
75% of all rural districts today. Owing to a questionnaire direct to Norrbottens län the result 
shows that mediation is available in different extent in ten out of Norrbottens fourteen rural 
districts. The questionnaire have been done in order to make an inventory towards the rural 
districts to show how these sphere of activities are organised. The questionnaire was also 
made to show how these are financed, how it works out between the different parties involved 
in the organisation and to show how the commissions are working out. To sum up the 
questionnaire you can say that mediation are available but in different dimensions. The 
organisations are arranged in similar ways but the availability seem to be the greatest 
problem.
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Sammanfattning 
Medling är en metod som bygger på Restorative justice och är en världsomspännande 
företeelse. Det går ut på att den som begått ett brott och den som blivit utsatt för brottet ska få 
möjlighet att träffas. Detta görs med hjälp av en opartisk medlare. Då medling är frivilligt så 
kontrollerar medlaren om parterna har en vilja att träffas samt förbereder parterna och tar reda 
på vilken inställning dessa har. Om parterna vill träffas anordnas ett medlingsmöte. Detta är i 
korta drag en förklaring på hur medling går till. Medling genomförs för att den som begått ett 
brott skall få en möjlighet att få stå för vad den gjort, att denne skall få möjlighet att få be om 
ursäkt för sin handling och för att denne skall få en förståelse för att den gjort fel och för att 
inte göra om det. För den som utsatts för brott så är medling till för att denne skall kunna få 
svar på sina frågor, bli av med eventuell oro samt få en upprättelse och en ursäkt av motparten 
om detta är möjligt. I Sverige idag finns medling tillgängligt i cirka tre fjärdedelar av landets 
samtliga kommuner. Genom en enkätundersökning riktad mot Norrbottens län visar resultatet 
att medling finns tillgängligt i tio utav länets fjorton kommuner i olika utsträckning. 
Undersökningen har gjorts för att just inventera hur det ser ut i de olika kommunerna vad 
gäller medlingsverksamhet samt hur dessa är organiserade. Undersökningen visar också hur 
verksamheterna är finansierade, hur det fungerar mellan de olika samarbetspartners samt hur 
det ser ut med själva medlingsärendena. Det man sammanfattningsvis kan nämna om 
enkätresultatet är att medling finns tillgängligt men i olika utsträckning. Verksamheterna är 
organiserade på ett liknande sätt men tillgången på ärenden verkar vara det som är det största 
problemet. 
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Förkortningar 
 
BOJ – Brottsofferjouren 
 
BRÅ – Brottsförebyggande rådet 
 
LUL – lag (1964:167) om unga lagöverträdare 
 
Medlingslagen – lag (2002:445) om medling med anledning av brott 
 
SOU – Statens Offentliga Utredningar 
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1 Inledning 
Medling är ett verktyg för att lösa konflikter och förekommer i t ex arbetstvister, hyrestvister 
och inom familjer. Medling med anledning av brott har funnits runt om i Europa under många 
år och börjar nu även få fäste i Sverige. Kort kan man säga att medling går ut på att 
sammanföra en gärningsperson med dennes brottsutsatte för att låta dessa få prata igenom 
händelsen. Detta sker tillsammans med en opartisk och neutral medlare. År 2002 trädde 
medlingslagen ikraft och BRÅ fick regeringens uppdrag att fördela pengar, utbilda och stötta 
de kommuner runt om i Sverige som ville starta medlingsverksamhet. Hösten 2003 beslöt sig, 
bland annat, Jan Norman och Kommunförbundets forsknings- och utvecklingsavdelning för 
att tillsammans verka för att Norrbottens samtliga kommuner skulle söka medel från BRÅ för 
att starta medlingsverksamheter. Ett omfattande arbete startades där bland annat flera möten 
hölls i kommuner i länet dit nyckelpersoner inbjöds såsom socialchefer, socialsekreterare, 
åklagare och polischefer. Vid dessa möten informerade Jan Norman och Agneta Bygdell om 
vad medling går ut på, vad det innebär för kommunerna, samt förklarade hur en ansökan 
skulle kunna gå till. Samtliga kommuner i Norrbottens län, var för sig eller i koalition med 
flera kommuner, sökte medel för att kunna starta medlingsverksamheter. Alla ansökningar 
beviljades medel och de flesta kommuner startade upp sina verksamheter under första halvåret 
2004. Medlare utbildades på BRÅ:s medlarutbildningar och samtliga kommuner var 
representerade. De olika kommunerna valde olika former för sina verksamheter, där vissa 
valde att använda sina socialsekreterare, medan andra valde att använda sig utav 
lekmannamedlare. Det viktigaste var ändå att komma igång med verksamheten. Det hela gick 
väldigt hastigt till och alla kommuner gjorde vad de kunde för att få medlingen att passa in i 
sin verksamhet. Detta har gett varierande resultat av hur verksamheterna ser ut i länet, vilket 
kommer att visas i denna rapport. 

1.1 Problemdiskussion 
Redan innan medling fått sin egna lag hade detta förhållningssätt fått fäste på vissa orter i 
Sverige. Efter omfattande utredningar utmynnade dessa i att lagen om medling vid brott 
trädde ikraft år 2002 och medlingsverksamheter skulle uppmuntras för utveckling och för att 
sprida kunskaperna till fler orter. Målet var att samtliga kommuner skulle ansöka om medel 
för att starta och bedriva medlingsverksamheter med anledning av brott för unga 
lagöverträdare. År 2005 ser det inte ut som det gjorde i starten år 2004. Hur det ser ut i 
kommunerna avseende medlingsverksamheterna, vilka anledningarna är till olikheterna, vad 
som har fungerat bra och vad som har fungerat mindre bra kartläggs för att utvärdera länets 
medlingsverksamheter 

1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att göra en kartläggning och utvärdering av Norrbottens läns 
medlingsverksamheter inom ramen för medlingslagen. Hur ser verksamheterna ut? Har 
invånarna i länet tillgång till medling vid behov? Vad har gjorts och vad har saknats. Detta 
kommer att visas genom en enkätundersökning till samtliga medlare, de ansvariga för medling 
inom kommunen samt till dem som beslutat om att medling inte skall finnas i kommunen. 
Dessa tre parter är de som bäst kan svara på vad som fungerat bra och vad som inte fungerat. 

1.3 Avgränsningar 
Rapporten avgränsas genom att inte ta hänsyn till respondenternas åsikter om medlingens 
grundläggande teorier och metoder. Anledningen till denna avgränsning är att det skulle gå 
utanför uppsatsens egentliga syfte samt att denna då skulle bli otympligt stor. 
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1.4 Metod 
Rapporten bygger på en rättsvetenskaplig utredning om restorative justice och medling. 
Denna är gjord med hjälp av en enkätundersökning. Rapporten utgår från den doktrin som 
finns inom området samt från befintliga lagrum i svensk rätt, samt av offentligt tryck i form 
av lagförarbeten samt informationsmaterial främst från BRÅ. Eftersom informationen i de 
flesta kapitel är hämtad från befintlig teori och litteratur resulterar det i en kvalitativ rapport. 
Enkätundersökningen har vänt sig främst till chefer för individ- och familjeomsorgen inom 
socialtjänsten i Norrbottens kommuner. I vissa fall så finns ett befintligt samarbete mellan 
flera kommuner i frågan om medling. I dessa fall har enkäten gått till den chef vid individ- 
och familjeomsorgen som ansvarat för detta samarbete. Enkäten har även gått ut till de 
medlare som verkar i Norrbottens län. 

1.4.1 Datainsamling - allmänt 
Alla undersökningar, utredningar och utvärderingar bygger på att samla in uppgifter. Dessa 
uppgifter blir sedan en grund för tolkningar och slutsatser. Det kan handla om företag som vill 
kontrollera marknadens behov av någon viss vara eller en arbetsplats som vill ta reda på 
personalens behov. Det man sammanfattningsvis kan säga om behovet av att fråga är att man 
ska ställa rätt frågor till rätt källor och uppgiftslämnare men framförallt att man ställer 
frågorna på rätt sätt. För att ställa frågorna på rätt sätt så finns det ett antal olika metoder. 
Dessa är enkät, intervju, observation och läsning. Inom var och en utav dessa metoder finns 
dessutom en uppsjö av olika varianter på hur detta skall gå till. Genom att läsa in sig på dessa 
olika varianter av metoder ökar man kvalitén i sin utvärdering. Man måste undvika att styras 
av gamla vanor och ensidighet för att svaren skall bli mer intressanta och mer användbara i 
slutänden. Att vara påläst om de olika metoderna kan dessutom öka kreativiteten. För att fråga 
om rätt saker så måste man vara på det klara med vad uppdraget verkligen går ut på. Vad vill 
jag veta? Vad ska svaren användas till? Vilken information behövs för att kunna dra rätt 
slutsatser? Att använda sig av rätt källor och uppgiftslämnare är en förutsättning för att få en 
hög kvalitet på utredningen. Detta är en viktig fråga man måste ställa sig innan man inleder 
sin utredning.1 

1.4.2 Metoden enkätundersökning 
En enkät kan bestå av flera frågor men ibland även av bara en. Uppgiftslämnaren besvarar 
enkäten enligt den utskickade modellen, oftast på en blankett. De kan besvaras av enskilda 
personer eller av en grupp av människor. En enkät begränsas i sin undersökningsmetod av att 
det bara kan finnas ett visst antal frågor. Det kan dessutom vara svårt att använda sig utav 
följdfrågor samt att kunna gå på djupet. Man ska dessutom ha med sig att även fast alla får 
samma frågor så kan dessa tolkas på olika sätt av olika personer vilket man i intervjumetoden 
å andra sidan kan korrigera med fler uppföljande frågor.2 
 
Ordet enkät betyder på svenska en skriftlig förfrågan som går ut till många. Denna kan 
besvaras av en eller flera personer i grupp. Den kan se ut på många sätt men vanligast är att 
det är en eller flera frågor som sänds ut via brev och som sedan skall fyllas i och returneras till 
den som genomför undersökningen. Den som skall besvara enkäten skall tycka att det är 
meningsfullt att besvara den, att den är lätt att fylla i samt att den inte tar för lång tid att fylla 
i, oftast max trettio minuter. Den som ska fylla i enkäten skall antingen få något för besväret 
av att ha fyllt i enkäten eller ett personligt intresse av att fylla i den för att man ska få in så 

                                                 
1 Kylén, Jan-Axel, 1994, Fråga rätt – vid enkäter, intervjuer, observationer och läsning, Kylén Förlag AB, 
Stockholm, ISBN 91-85652-52-0, s.7 
2 ibid s.9f 
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många svar som möjligt. Om man antar att frågorna kan vara svåra att besvara kan man mötas 
och ha en ledare som förklarar enkäten för de svarande. Detta kan ge att man får en högre 
svarsfrekvens och dessutom får man in enkäten redan vid detta möte. Fördelen med enkäten är 
att man kan nå många och att alla ställs inför samma frågeställningar. Skulle det finnas 
personer som inte förstår språket kan enkäten översättas och svaren kan ändå bearbetas 
tillsammans. Man har också stora möjligheter att bearbeta enkäten statistiskt. 3 
 
Hur enkäten ser ut har stor betydelse. Den skall ha en bra uppställning av frågorna för att 
fånga intresset hos de svarande samt för att bli lättbearbetad av frågeställaren. Det skall finnas 
anvisningar om hur man skall fylla i enkäten och texten skall vara lättläst. Det är bra att 
gruppera frågorna efter områden vilket gör enkäten lättöverskådlig. Det är även bra att det är 
rätt ordningsföljd på frågeområdena då tidigare områden kan väcka frågor och funderingar 
inför svar i de senare områdena. Det är alltid bättre att göra enkäten på få sidor med många 
frågor än tvärtom.4 Till varje enkät bör det följa med ett följebrev eller en inledning som 
förklarar vilken avsikt frågeställaren har med enkäten, vem som ligger bakom den, vilka som 
får enkäten för att besvara den, vart enkäten skall skickas och vad som händer med svaren 
samt information om det kommer någon rapport på undersökningen och hur svarspersonen 
kan få tag på denna.5 Innan man konstruerar enkäten kan det vara bra att konsultera andra 
personer som kan vara insatta i området eller som är intressanta för undersökningen för att få 
goda råd och tips om frågekonstruktionen. Man kan även fråga slumpmässigt valda personer i 
samhället om detta. Detta kan man göra genom informella intervjuer både enskilt och i 
grupp.6 
 
Att kunna avgränsa de problem man vill undersöka samt att försöka analysera begreppen är 
det första man måste göra. Utifrån detta ska man utforma en lämplig design av 
frågeformuläret samt hitta de rätta svarspersonerna så att man lyckas mäta det man vill mäta 
vilket kan vara problematiskt. Det gäller att skapa opartiska frågor och kunna dra rätt 
slutsatser så att man belyser just det man vill ha belyst. Både påhittighet och kreativitet 
underlättar i detta stadium. Har man dessutom erfarenhet av att utforma undersökningar och 
frågeformulär så underlättar detta. Ett bra tips är att läsa om undersökningsuppläggningar och 
att granska andras exempel.7 
 
Vid frågekonstruktionen är det viktigt att definiera begreppen så att det inte uppstår några 
missförstånd. När man samtalar med någon så får man lättare klart för sig vad frågan som 
ställts handlar om under samtalets gång. I en undersökning krävs bättre avgränsningar. Man 
kan använda sig utav enklare frågor som följs av följdfrågor för att specificera vad man 
menar. Det är överhuvudtaget viktigt att vara noga med att definiera begreppen om det kan 
föreligga risk för missförstånd. Det kan till exempel handla om frågor som handlar om 
tidsperspektiv och begrepp som till exempel Tittar du på tv? Vad som menas med tittar kan 
vara olika från person till person. Det är även viktigt att varje fråga bara handlar om en sak det 
vill säga att man inte blandar två olika frågeställningar i en och samma fråga som kan 
besvaras jakande i en del och nekande i en annan.8  

                                                 
3 ibid s.13 
4 ibid s.34 
5 ibid s.14 
6 Bo Wärneryd m fl, 1990, Att fråga – om frågekonstruktion vid intervjuundersökningar och postenkäter, SCB 
Förlag, Stockholm, ISBN 91-618-0382-0, s.21 
7 ibid s.27ff 
8 ibid s.61f 
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När det gäller ja och nej frågor så behöver de, bara för att de är enkla, inte vara enkla att 
besvara. Människor har en benägenhet att hellre vilja svara jakande än nekande. Svarar de nej 
kräver mer av personen då de inför sig själva även behöver fundera över varför de inte håller 
med. För att undvika detta problem kan man använda sig av gradering på någon typ av skala 
där ja och nej är de yttersta svarsalternativen eller så kan man använda sig utav en följdfråga 
där svararen får förklara sig.9  
 
Man ska även försöka undvika laddade ord och ledande frågor i sin undersökning. Det finns 
vissa som använder sig av just den metoden för att kunna styra undersökningsresultaten, men 
det är inte helt seriöst att göra så. För att undvika laddade frågor och ord kan man testa 
frågorna på personer med avvikande åsikter eller minoritetsåsikter. Ibland ger människor svar 
som inte är sanna, utan svar de förväntar sig att undersökaren vill höra. Detta kan vara för att 
det kan anses som mest socialt accepterat och önskvärt. Detta är ett begrepp som inom 
surveyområdet kallas social önskvärdhet. Detta begrepp kommer från personlighets-
psykologin. Begreppet grundar sig i att man märkte att människor tenderade att svara ja på 
frågor som speglade ett socialt önskvärt jag-omdöme och ta avstånd från negativa sådana.10 
 
Det finns tre sätt att besvara frågor. Dessa är öppna frågor, frågor med fasta alternativ samt 
frågor med skalor. I de öppna frågorna svarar den tillfrågade med egna ord. Den öppna frågan 
ger stor frihet för svaret men ställer också krav på att den svarande kan formulera sig på ett 
begripligt sätt. Om man formulerar frågorna öppna och ber de svarande att använda sig utav 
egna papper att svara på kan svaren bli hur långa som helst. Som hjälp kan man göra en 
disposition av hur mycket man förväntar sig att de ska skriva genom att till exempel göra 
linjerade rader. Detta gör även att svaren kan bli tydligare och lättare att läsa.11  
 
Vid frågor med fasta svarsalternativ är att sätta ett kryss det enda den svarande behöver göra. 
Dessa frågor är lätta att besvara för de svarande samt även lätta att bearbeta för den som skall 
utvärdera undersökningen. Det kan dock vara att de fasta alternativet styr den svarande. Det 
kan vara svårbedömt om svaret är det rätta svaret eller det närmaste alternativet till rätt svar. 
Det är därför ett stort arbete att ta fram rätt frågor för frågeställaren och det kan krävas flera 
omarbetningar för att få enkäten så bra som möjligt.12  
 
Det finns flera saker att tänka på när man konstruerar sina enkätfrågor. Några utav dessa är till 
exempel att alla alternativ bör vara lika attraktiva, att både rätt och fel alternativ skall vara 
formulerade i samma språkliga form samt att sprida rätt alternativ på alla positioner då 
enkätförfattare har sin egen favoritposition för de rätta svaren vilket oftast är alternativ c.13  
 
Ibland vill enkätförfattaren ha med skalor för bedömning eller instämmande. Då man 
använder skalor bör man tänka på om man vill ha skalor med eller utan ett mittvärde. Har man 
ett mittvärde kan det betyda både att man inte vet eller att den svarande inte vill ta ställning. 
Väljer man att inte använda ett mittvärde så har man ett jämt antal steg och den svarande 
måste ta ställning. Dessa skalor kan se ut på olika sätt.14 
 

                                                 
9 ibid s.64 
10 ibid s.66f 
11 Kylén, Jan-Axel, 1994, Fråga rätt – vid enkäter, intervjuer, observationer och läsning, s.15 
12 ibid s.18 
13 ibid s.23 
14 ibid s.27 
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Enkäter tar längre tid att konstruera än till exempel en intervju men är dock lättare att 
sammanställa och bearbeta. Att ta fram en enkät kan göras i fyra steg. Dessa är första utkastet, 
första försöksversionen, andra försöksversionen samt slutversionen. I steg ett, det första 
utkastet, gör man ett antal frågor som täcker området man vill fråga om. Man låter ett par tre 
personer som man litar på säger sanningen besvara frågorna. Efter detta intervjuar man dessa 
personer för att få reda på vad som bör ändras. I steg två, den första försöksversionen, har 
frågorna bearbetats efter de förslag som inkom under steg ett. Ett  följebrev kan nu också 
bifogas frågorna för att presentera enkäten och varför man ställer frågorna. Tre till fem 
personer får nu besvara enkäten. Frågor såsom relevans på frågorna, om den var lättbegriplig 
och om enkäten var lagom lång diskuteras med personerna efter enkäten ifyllts. Här testar 
man även att bearbeta svaren på enkäten genom att göra riktiga kodningsmallar, 
bearbetningsblanketter och kanske också bygga upp kalkylprogram i datorn. I steg tre, andra 
försöksversionen, upprepar man steg två efter de bearbetningar man gjort av enkäten. Detta 
steg kan behöva göras om flera gånger om man upptäcker att förbättringar kan göras. I steg 
fyra, slutversionen, gör man den slutgiltiga enkäten och skickar ut den. Här planerar man även 
för bearbetningen när svaren sedan kommer in.15 
 
Då det är dags att sammanställa det insamlade materialet skall det ställas samman så att det 
går att analysera och tolka svaren på ett enkelt sätt. Man samlar informationen fråga för fråga 
och analysen sker likadant. I sin undersökning kan man få in både verbalt och numeriskt 
material beroende på hur frågan är ställd. Då man har verbala svar, öppna frågor, så kan 
svårigheten vara att behålla nyanserna i svaren och ändå få ett helhetsbegrepp. Den som 
bearbetar svaren kan dessutom välja ut den information som passar dennes önskemål och 
förväntningar. Man får alltså inte förvanska orden på vägen. Man kan bearbeta de verbala 
svaren genom till exempel matriser, kodning, gruppering, sammanfattningar och flöden.16 

1.4.3 Tillförlitlighet 
Vilken metod som är mest tillförlitlig handlar om huruvida frågeställningarna passar, om den 
fungerar med de uppgiftslämnare man har, den som ger minst bortfall och inte snedvrider 
uppgifterna samt att den som skall utföra undersökningen behärskar metoden. Bortfall i svar 
är ett problem för att få trovärdiga svar. Vilken svarsprocent vill vi ha? Allt mellan 65% och 
90% tycks vara okej men det vanligaste är att man vill ha mellan 80-85%. Då man skall tolka 
svaren kan man tycka att 100% vore den enda rätta svarsprocenten, då så många som upp till 
20% inte svarar. Man måste då antaga vad som är typiskt för dessa som inte svarat, eller för 
dem som svarat. Man får antaga att de 80% som svarat är representativa för alla som skulle ha 
svarat. I vissa fall kan man godta en lägre svarsfrekvens. Det kan till exempel vara om en 
förening frågar sina medlemmar om föreningens verksamhet. Får man en låg svarsfrekvens i 
det fallet kan man tycka att endast de som bryr sig om verksamheten svarar och att det för de 
resterande medlemmarna inte har någon betydelse. De som vill påverka är de som svarar. Det 
finns också tillfällen då alla skall svara. Det kan till exempel vara ett företag som kartlägger 
sin personals utbildningsbehov. Vid intervjuer är det mindre vanligt med bortfall då vissa 
utvalda personer kontaktas för dessa. Det kan dock ske bortfall vid till exempel sjukdom. Om 
man genomför till exempel en opinionsundersökning så ersätts ofta de personer man inte kan 
nå, de som inte vill deltaga eller inte svarar med någon annan person. Vid observationer  kan 
man som regel kontrollera bortfallet. Bortfall kan ske om observatören blir sjuk eller om 
observationsprotokollet är för svårt att tyda. Vid läsning kan ett bortfall ske om fakta inte går 
att finna. Det kan handla om att man inte får tag på den speciella bok man söker, försvunna 

                                                 
15 ibid s.36f 
16 ibid s.67f 
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rapporter eller att man inte lyckas finna rätt information vid sökning på datorn. Här kan 
bortfall även räknas om läsaren hoppar över relevant information vid själva läsningen. Det 
finns andra skäl än bortfall som påverkar underlaget. Detta kan vara att underlaget blir 
snedvridet. Som exempel kan nämnas att den som blir observerad förändrar sitt beteende, den 
intervjuade tillrättalägger sitt svar, att den som intervjuas eller svarar på enkäten vill påverka 
resultatet i en viss riktning. De tillfrågade påverkas även av relationen till den som frågar eller 
skickar ut enkäten. De som svarar påverkas även av deras inställning till att besvara enkäter 
eller deltaga i intervjuer. Det man ska komma ihåg är ändå att alla metoder har sina felkällor 
och det går inte att säga vilken metod som är mest tillförlitlig samt att det bästa sättet att 
minska effekterna av felen är att känna till att de finns.17 
 
Kommentarer 
Valen av metod till undersökningen stod mellan telefonintervjuer eller att skicka ut enkäter. 
Efter flera diskussioner så föll valet på enkätundersökning. Anledningen att jag valde denna 
metod är för att jag ansåg att intervjuer via telefon skulle ta för mycket tid, både med tanke på 
vilka som skulle intervjuas, det vill säga personal vid socialtjänsten, men även med tanke på 
min egen tid. Att genomföra en så pass omfattande undersökning genom att intervjua via 
telefon skulle ta åtminstone en timme per person för själva intervjun. Sedan skulle dessa 
intervjuer skrivas ned vilket skulle öka på denna tid med åtminstone två timmar per intervju 
även om jag använt mig utav inspelningsutrustning. Av erfarenhet vet jag dessutom att det 
kan vara mycket svårt att få tag på personerna i fråga samt att de med sin höga 
arbetsbelastning skulle kunna känna att det tog för mycket av deras tid i anspråk.  
 
Jag valde därför att använda mig av en enkät och i vissa fall kompletterande telefonintervjuer 
istället. Att använda enkät innebar för de svarande att de i lugn och ro vid passande tillfälle 
skulle kunna fylla i denna. De skulle ha gott om tid på sig att kontrollera de uppgifter som 
svaren ibland kräver. Det innebar även för mig att jag kunde sammanställa och utvärdera 
enkäterna på ett enklare sätt. Nackdelen med att använda enkäterna i detta fall var att eftersom 
det endast är ett fåtal enkäter som skickats ut, 14 stycken, så krävde det att det blev en hög 
svarsfrekvens. Om en kommun valde att inte besvara enkäten så kunde den kommunen inte 
representeras i rapporten. Därför valde jag att göra kompletterande telefonintervjuer med de 
kommuner som valt att inte besvara enkäten. Detta för att göra en heltäckande utvärdering av 
Norrbottens län.  
 
En annan viktig fråga att lyfta är att även den verksamhet där jag själv är aktiv innefattas av 
denna utvärdering. Det är jag själv som konstruerat enkäten i samråd med uppdragsgivaren, 
Kommunförbundet Norrbotten FoU, och jag svarade även själv på enkäten. Detta kan försvåra 
en opartisk och neutral utvärdering. Å andra sidan så vet jag vilka svar som förväntas av varje 
fråga, vilket de andra besvararna kanske inte är lika klara över eftersom vi har olika 
värdegrunder till svaren på dessa frågor. 

                                                 
17 ibid s.11ff 
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2. Teori 
I detta kapitel kommer medling att förklaras. Vad medling är, vilken historik och bakgrund 
medling har, hur det ser ut i både Norden och Sverige. Dessutom beskrivs vilken ställning 
medling har i den rättsliga processen idag samt vilket uppdrag BRÅ har idag angående 
medling i Sverige. 

2.1 Historik och bakgrund 

2.1.1 Restorative justice 
Det synsätt som medling kan sägas baseras på är den reparativa rättvisan, på engelska 
Restorative justice. Detta går ut på att gärningspersonen skall ta ansvar för sina handlingar, få 
insikt i vad händelsen betytt för den brottsutsatte och i möjligaste mån ställa allt till rätta. Den 
som begått ett brott skall gottgöra skulden direkt till den brottsutsatte i stället för att betala en 
skuld till samhället via den vanliga, straffande rättvisan, på engelska retributive justice, som i 
detta fall ses som den motsatta teorin. Enligt den reparativa rättvisan ses försoningen mellan 
gärningsperson och brottsutsatt som det viktigaste momentet istället för att mäta ut ett straff 
till gärningspersonen. Den reparativa rättvisan har också som mål att ta ned konflikten till det 
personliga planet. Genom social kontroll inom den egna kretsen kan ett felaktigt beteende 
korrigeras mer informellt. Detta synsätt sätter den brottsutsatte mer i fokus än den som begått 
brottet och genom att dessa parter får mötas under ordnade former är en del i det informella 
tillrättavisandet.18 
 
En enkel förklaringsmodell för reparativ rättvisa (se fig. 2.1) finner man i Lise-Lotte 
Rytterbros doktorsavhandling Medling – möten med möjligheter. (jag lämnar kolumnen 
rehabilitation som Lise-Lotte använder i sin tabell, då jag inte berör detta ämne i denna 
uppsats.) 
  
 
Figur 2.119 
  Retributive justice Restorative justice 
 
Syn på lagöverträdaren Ond  Ansvarig individ 
 
Åtgärd  Straff  Reparera/återställa 
 
Den brottsutsatte – den som utsatts för brott 
Många brottsutsatta känner känslor som skam och skuld. De frågar sig ofta varför det hände 
just honom eller henne, varför denne reagerade på just detta sätt, vad denne kunde ha gjort 
annorlunda och kan ibland känna att det var dennes eget fel. Känslor av rädsla blandas med 
känslor av hjälplöshet och förlorad kontroll vilket kan vara svårt att bli kvitt så att denne 
återigen kan känna tillit och trygghet igen. Många brottsutsatta känner ilska mot flera olika 
saker eller personer. T ex den som begått brottet samt mot andra som kanske kunnat 
förebygga händelsen.20  

                                                 
18 Nehlin, Christina m fl., 1998, Medling vid brott, om mötet mellan unga gärningsmän och brottsoffer, 
Kommentus förlag, Södertälje, ISBN 91-7345-058-8 s. 10f. 
19 Rytterbro, Lise-Lotte,  2002, Medling – möten med möjligheter, doktorsavhandling Kriminologiska 
institutionen, Stockholms universitet, ISBN 91-7265-486-4, s 61. 
20 Zehr, Howard, 1995, Changing lenses, Herald Press, Scottsdale, ISBN 0-8361-3512-1, s 21. 
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Den brottsutsatte behöver bli lyssnad på för att kunna bearbeta händelsen. Detta kan dock vara 
svårt då t ex vänner och bekanta kan reagera på ett sätt som psykologer kallar secondary 
victimization. Det innebär att när vi hör om ett brott, när vi får händelsen berättad för oss, så 
känner vi också vissa känslor av viktimisering. Detta kan kännas jobbigt för oss så vi 
undviker gärna att höra för mycket om det. Vi undviker ämnet och söker en orsak till varför 
detta hände, kanske har den brottsutsatte gjort något som kan förklara varför just den blev 
utsatt. Genom detta har vi distanserat oss från den brottsutsattes situation och vi tror att vi inte 
kan råka ut för liknande händelser, vi känner oss mer säkra. Den brottsutsatte i sin tur har då 
inte fått möjligheten att bearbeta händelsen via samtal med oss så mycket som denne kan 
behöva.21 
 
De flesta av oss lever i förvissning om att världen är förutsägbar att leva i och en plats vi 
förstår oss på. Allt kanske inte blir exakt som vi vill, men vi har i alla fall oftast svar på vad 
som händer runtom oss. Vi vet oftast vad vi kan förvänta oss. Detta gör att vi känner oss 
trygga. När vi blir utsatta för t ex ett brott så rubbas den här grundläggande känslan av 
trygghet. Vi ställs inför många frågor som till exempel varför hände det mig och kunde jag 
gjort något för att förhindra detta? Att få svar på dessa frågor är viktigt för att kunna återfå 
känslan av ordning och trygghet i livet igen. Vi behöver dessutom känslan av att själva 
bestämma över vårt eget liv samt  känna att vi har makten över våra liv för att känna oss hela. 
När vi blir utsatta för brott försvinner känslan av att kunna bestämma själv. Någon annan har 
tagit kontrollen. I det här läget känner vi oss sårbara, försvarslösa och har förlorat kontrollen. 
Vi kan också anklaga oss själva för vad som hänt. Om vi kan finna en orsak till varför just vi 
råkade ut för brottet och om det var något vi gjort för att hamna i situationen så kan vi se hur 
vi ska kunna undvika detta beteende i framtiden, vi återfår känslan av kontroll igen.22 
 
För att bli hel igen efter att ha utsatts för ett brott behöver den brottsutsatte komma till den 
punkt där gärningspersonen inte längre har känslomässig makt över honom eller henne. En 
del kommer aldrig till den punkten men det finns saker som kan få den brottsutsatte att 
komma en bit på väg. De behöver få kompensation för materiella och ekonomiska skador, 
vilket kanske aldrig rättfärdigar alla skador men kan lätta bördan en aning. De behöver få svar 
på sina frågor samt information som till exempel varför just jag? Hade gärningspersonen 
något emot just mig? Kommer det att hända igen? Varför reagerade jag som jag gjorde? Vad 
betyder detta för min framtid? Vissa utav frågorna kan bara besvaras av den utsatte själv, 
medan andra bara kan besvaras av den som begått gärningen. Att få svar på dessa frågor kan 
vara början på resan tillbaka till det hela livet igen, och utan dessa svar kan återhämtningen 
försvåras och ta längre tid. Den brottsutsatte behöver också få möjligheter att få förklara hur 
de känner. De behöver berätta om sin ilska, rädsla och smärta. Sorgen och smärtan är en del 
av brottet och behöver uttryckas och den brottsutsatte behöver bli lyssnad på. De behöver få 
berätta sin egen sanning.23 
 
Den som utsatts för brott kan, enligt den reparativa rättvisan, ibland känna sig inkorrekt 
bemötta i det traditionella rättssystemet. De kan ibland känna sig ignorerade eller försummade 
då staten tar deras plats i rättssystemet då brottet som är begånget ses som ett brott mot staten 
i första hand. De kan behöva svar på frågor som handlar om överträdelsen som t ex varför den 
inträffade. De kan vilja höra detta på ett annat sätt än på det som framställs i t ex domstolen 
och då helst från den som begått brottet eftersom det är den personen som främst sitter med 
denna information. En viktig del i att bearbeta händelsen är att själv få berätta sin egen 
                                                 
21 ibid s 23. 
22 ibid s 24f. 
23 ibid s 25ff. 
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version om vad som hänt. Att få berätta för den som utsatt en för ett brott och få denne att 
förstå hur man påverkats ses som en terapeutisk handling. Ofta  känner den brottsutsatte att de 
förlorat kontrollen eller att den egna möjligheten till att känna kontroll har tagits ifrån dem av 
den som begått brottet. Detta gäller t ex kontrollen över sina egna saker, sina egna känslor och 
till och med över sin egen kropp. Att få vara delaktig i sitt eget fall kan ofta få den utsatte att 
återfå denna kontroll. Detta kallas för empowerment. Att få upprättelse är ofta viktigt för den 
brottsutsatte. Att få tillbaka sina förlorade egendomar är en sak, men även det symboliska 
värdet som ett erkännande och en upprättelse kan ge. När gärningspersonen gör ett försök att 
ställa allt till rätta, även om det bara är delvis, så tar denne ansvar för handlingen och den 
utsattes känsla av att själv vara ansvarig för händelsen lättar. Upprättelse är även viktig för 
känslan av rättfärdigande vilket alla som blivit kränkta kan må bra av. Detta gäller även att få 
en förlåtelse från gärningspersonen.24  
 
Den brottsutsatte vill känna sig säker och veta att detta inte kommer att hända igen, samt 
känna att denne har valmöjligheter. Den brottsutsatte behöver upprättelse, inte bara materiellt 
utan även att händelsen blir moraliskt fördömd av rättssystemet, samt att även känna sig 
informerad och involverad i själva rättsprocessen.25 
 
När man ser på det ovanstående ter det sig logiskt att den brottsutsatte borde vara i centrum av 
rättsprocessen. Det verkar logiskt att dessa personer ska ha något att säga till om och få 
information om hur målet fortlöper genom rättssystemet. I själva verket är detta långt ifrån 
sanningen. De har inte mycket att säga till om i sitt eget mål, de kan inte påverka huruvida det 
ens leder till åtal eller ej och ofta är den enda gången de blir involverade när de själva ska 
vittna. Denna sanning blir verklighet först när en brottsutsatt anmäler ett brott. De förvånas 
över hur deras fall antingen leder till åtal eller läggs ned oavsett vad den brottsutsatte vill, ofta 
helt utan att de blir informerade. Här kan man tala om en andra viktimisering – den av 
rättssystemet. Den brottsutsatte har genom brottet blivit fråntagen känslan av styrka och 
kontroll och istället för att rättssystemet ger denna tillbaka genom delaktighet i processen 
förstärks skadan ytterligare genom att igen frånta den brottsutsatte kontrollen. Att inte ta en 
brottsutsatt på allvar kan lämna många spår av till exempel rädsla, misstänksamhet, ilska och 
skuld vilket i sin tur kan öka känslan och lusten till hämnd.26 
 
Det största såret kan ändå vara att den brottsutsatte inte får avsluta och lämna händelsen 
bakom sig. Inget i processen låter dem verkligen få komma över det som hänt. Istället har 
gärningspersonen och händelsen fortfarande grepp om dennes liv. Den brottsutsatte, den som 
direkt lidit mest av gärningen, får inte vara delaktig i lösningen.27 
 
Vad gäller gärningspersonen så är det traditionella rättssystemets huvudsakliga uppgift att se 
till att den som begått gärningen hålls ansvarig för den och får det straff denne förtjänar. En 
mindre del av detta system handlar om att få denne att förstå konsekvenserna och att få en 
förståelse för den som utsatts för brottet. Gärningspersoner avskräcks från att se sitt eget 
ansvar, samt ges få möjligheter att agera utifrån detta ansvar rent konkret. Den reparativa 
rättvisan har belyst problemet med begränsningarna och de negativa konsekvenserna av att 
straffa. Det anses att straff inte är riktigt ansvar utan att detta ansvar först uppnås när 
gärningspersonen står upp för vad denne har gjort. Att uppmuntra gärningspersonen att stå för 

                                                 
24 Zehr, Howard, 2002, The little book of restorative justice, Good Books förlag, Intercourse USA, ISBN 1-
56148-376-1, s 14f. 
25 Zehr, Howard, 1995, Changing lenses, s 28f. 
26 ibid s 30f. 
27 ibid s 32. 
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vad denne gjort och att så långt det är möjligt ställa tillrätta skadan som denne har orsakat 
anses vara bättre för både offret, samhället och för den som begått gärningen. Den reparativa 
rättvisan tar sikte på att gärningspersonen har fler behov än att bara gottgöra den brottsutsatte 
och ta sitt straff från samhället. Om denne förväntas ta på sig ansvaret för sin gärning och 
förändra sitt beteende, bli en god samhällsmedborgare, så måste även gärningspersonens 
behov tas på allvar. Några exempel på behov från rättssystemet som den reparativa rättvisan 
anser vara viktiga att tillgodose hos gärningspersonen är att denne kan känna ansvarighet för 
skadan som uppstått, uppmuntran att känna empati och sympati samt att kunna omvandla 
känslan av skam. De kan behöva stöd att förändra sin personlighet som till exempel hjälp att 
få behandling för eventuella beroenden eller andra personliga problem. De kan behöva hjälp 
att komma in i samhället igen.28 
 
Även gärningspersonen är en bisittare i rättssystemet. Fokus ligger på dennes situation och 
framtid vilken bestäms av andra, d v s rätten. Howard Zehr berättar i boken Changing lenses 
om en kille som döms till fängelse. Domaren uttrycker en önskan om att denne skall lära sig 
ett icke våldsamt beteende medan han är fängslad och sitter av sitt straff. Men vilka är hans 
möjligheter? Han har förmodligen vid det här laget själv utsatts för våld i fängelset. Han lär 
sig att konflikter är normalt, att våld löser konflikter, att man måste vara våldsam för att 
överleva, för detta är normalt i fängelser. Våld blir ett sätt för honom att stå ut, ett sätt att lösa 
problem, ett sätt att kommunicera. Han hamnade snett på grund av dålig självkänsla och dålig 
självkontroll och hans fängelsevistelse kommer att ta bort ytterligare av hans självkänsla. 
Hans personliga resurser kommer att minska ytterligare.29 
 
Hela fängelsesystemet är uppbyggt på att avpersonifiera. De intagna får likadana kläder och 
litet eller inget personligt utrymme. De nekas nästan alla möjligheter till personliga beslut och 
egen makt. Fokus är att lyda, att lära sig att ta order. Den intagne kan välja att vara till lags 
vilket är systemets vilja, men detta är förmodligen den minst lyckade förändringen för att 
passa in i det så kallade fria livet. Den intagne hamnade i första ledet i fängelse på grund av 
att han inte var självständig och för att han inte kunde styra sitt eget liv inom lagens gränser. 
Att sitta i fängelse under dessa omständigheter förstärker detta ytterligare. Att göra revolt 
däremot är ett sätt att försöka återfå sin känsla av att vara en individ. Dessa verkar vara de 
som bäst lyckas anpassa sig i samhället efter fängelsetiden, självklart om revolten inte går för 
långt.30 
 
Ett annat sätt att vara är oärlig och manipulativ, att låtsas att man anpassat sig för att finna sätt 
att få personlig frihet. I fängelser kan manipulation vara vanligt och normalt. Under de år som 
den unge man Zehr ovan berättade om kommer att sitta i fängelse kommer han få endast lite 
uppmuntran och möjligheter att göra val och att ta ansvar. Det han faktiskt kommer lära sig är 
att bli beroende. Han kommer inte att betala hyra, ha hand om pengar, ha ansvar för någon 
familj. Han kommer att bli beroende av att staten tar hand om honom. När han släpps kommer 
han inte ha en aning om hur man behåller ett arbete, spara pengar och betala räkningar. Det 
han behöver lära sig är att han har ett egenvärde, att han har makten och ansvaret att göra 
goda val. Han behöver lära sig att respektera andra och deras ägodelar. Han behöver lära sig 
hantera konflikter. Han blir förmodligen inte avskräckt av fängelsevistelsen och det är troligt 
att han efter fängelsetiden är mer benägen att begå brott än innan, just på grund av beteendet 

                                                 
28 Zehr, Howard, 2002, The little book of restorative justice, s 16f.  
29 Zehr, Howard, 1995, Changing lenses, s 33ff. 
30 ibid s 37. 
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han lärt sig i fängelset. Har han lärt sig detta är han förmodligen tryggare i fängelset än 
utanför.31 
 
Vad behöver då den här unge mannen? Han måste hållas ansvarig för det som hänt. Detta har 
han gjort genom att bestraffas, i detta fall till fängelse. Att ta ansvar innebär även att känna 
ansvar. Får han inte det så kan han skaffa sig egna, irrationella, tankar som rättfärdigar hans 
beteende för honom själv. Han kan tro att det han gjort inte är så allvarligt, att den 
brottsutsatte förtjänade det, att alla andra gör det och så vidare. Han transfererar ansvaret till 
andra människor och situationer och fjärmar sig från den brottsutsatte. Inget i rättsprocessen 
utmanar dessa beteenden, ibland till och med förstärks de. Många gärningspersoner upplever 
att de blivit illa behandlade i rättssystemet vilket gör att de ytterligare kan fokusera på sin 
egen belägenhet snarare än att fokusera på den brottsutsattes situation. Konsekvensen blir att 
gärningspersonen inte uppmuntras eller tillåts se och förstå de riktiga, mänskliga kostnaderna 
deras beteende orsakat. Ingenting tvingar gärningspersonen att konfronteras med detta.32 
 
Gärningspersonen måste få möjligheten att vara delaktig i att ställa till rätta och ta egna steg 
till att kunna gottgöra skadan. Att få ta ansvar och hjälpa den brottsutsatte att få sina behov 
tillfredsställda kan även hjälpa gärningspersonen. En förståelse om hur den brottsutsatte har 
påverkats kan hjälpa gärningspersonen att få motivation att inte göra om samma sak igen i 
framtiden. En möjlighet att ställa till rätta, att bli en delaktig invånare i samhället kan stärka 
självförtroendet och viljan att leva lagligt.33 
 
Gärningspersonen måste få bearbeta skulden han bär på. Det finns ingen del i rättsprocessen 
där han kan få förlåtelse eller förlåta, ingenstans där han kan känna att han gjort rätt saker och 
ställt till rätta. Precis som för den brottsutsatte har gärningspersonen ingen möjlighet till 
avslut och att lämna det bakom sig. Såret kommer inte att läka.34 
 
Den reparativa rättvisan baseras på traditionella idéer om vad som är rätt och vad som är fel. 
Det ser förmodligen olika ut i olika samhällen, men de grundläggande värderingarna passar 
nog in i de flesta traditionella europeiska samhällen: 
 
• brott är en kränkning av människor och dess relationer, 
• våldshandlingar skapar förpliktelser, samt 
• den centrala förpliktelsen är att ställa till rätta 
 
Denna förförståelse av vad som är rätt och fel och vilka krav som ställs när en kränkning eller 
brott begåtts är ett antagande om hur samhället ser ut och fungerar: vi är alla sammanlänkade. 
Problemet med brott är att det representerar ett sår i samhället, det river upp och skadar det 
som är sammanlänkat. Brott representerar skadade relationer vilka är både orsaken och 
effekten av brottet. Man kan säga att brott stör sammanhållningen och är ofta ett symptom på 
att det inte är balans i denna sammanhållning. Sammanhållningen i samhället innebär 
ömsesidiga förpliktelser och ansvar från medborgarna. Därför är det än viktigare att 
möjligheten finns att ställa till rätta. Det är även viktigt att försöka hela det som förstörts för 
de som är inblandade – för offret, men även för den som begått gärningen och för samhället. 
Skillnaden mellan den reparativa rättvisan och den ordinära, straffande rättvisan, är främst det 
som beskrivs i följande tabell som är hämtad från Zehr:  
                                                 
31 ibid s 38f. 
32 ibid s 40f. 
33 ibid s 42f. 
34 ibid s 44. 
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Straffande rättvisa   Reparativ rättvisa 
 
•    Brott är ett övergrepp mot staten •  Brott är ett övergrepp mot människor      

och relationer 
 
•    Övergrepp skapar skuld •   Övergrepp skapar ansvar 
 
•    Systemet kräver att staten straffar •   Systemet involverar offret, 

gärningspersonen och samhället för att 
ställa till rätta 

 
•    Fokus ligger på att den som begått gärningen •   Fokus ligger på att offrets behov och  
 får vad de förtjänar  gärningspersonens ansvar tillgodoses 

genom att reparera den skada som 
uppstått 

 
Man kan också, enligt Zehr, ställa tre frågor mot varandra som utgör en skillnad mellan dessa 
synsätt: 35 
 
Straffande rättvisa   Reparativ rättvisa 
 
• Vilken lag har brutits?   • Vem har blivit sårad/skadad? 
 
• Vem har begått gärningen?  • Vilka är deras behov? 
 
• Vad förtjänar denne?   • Vems är ansvaret/förpliktelsen? 
 
 
De tre grundpelarna 
Den reparativa rättvisans tre grundpelare är att man fokuserar på:  
1. skadan och behovet  
2. på förpliktelsen och  
3. på engagemanget och delaktigheten.  
 
Den första grundpelaren är att den straffande rättvisans primära uppgift är att se till att den 
som begått ett brott i första hand får det straff denne förtjänar, medan om man fokuserar på 
skadan som uppstått innebär det att fokus landar mer på offrets roll och behov. Den reparativa 
rättvisan utgår från offrets behov och har som primärt mål att reparera den uppstådda skadan 
så långt som möjligt. Detta synsätt kräver omtanke om den utsatte även om ingen 
gärningsperson finns eller har blivit identifierad. Eftersom fokus ligger på brottet och skadan 
så innebär det att man också måste se hur detta har påverkat både gärningspersonen och 
samhället. Det gör att man måste ta reda på orsaken till varför händelsen uppstått från första 
början. Målet är att se till att hela alla inblandade parter.36 
 
Den andra grundpelaren, enligt den reparativa rättvisan, är att brott och skador ska resultera i 
att den som begått brott tar sitt ansvar. Den straffande rättvisan ser till att gärningspersonen 

                                                 
35 Zehr, Howard, 2002, The little book of restorative justice, s 19ff. 
36 ibid s 22f. 
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får sitt straff men den reparativa rättvisan menar att denne även måste uppmuntras till 
förståelse. De måste förstå vilka konsekvenser deras beteende har fått. De har dessutom ett 
ansvar att försöka ställa till rätta så långt det går, både materiellt och symboliskt.37 
 
Då det kommer till engagemang och delaktighet, den tredje grundpelaren, är fokus att de 
primärt inblandade parterna, offret, gärningspersonen och samhället, ges aktiva roller inom 
rättsprocessen. De behöver information om varandras inblandning och hur konsekvenserna ser 
ut samt få en inblick i hur rättssystemet ser på deras roller. Detta kan i vissa fall innebära 
direkta samtal mellan dessa parter där de får höra varandras berättelser samt komma fram till 
en lösning som passar dem och vad som måste göras för att parterna skall känna sig till freds. 
Detta kan ses som ett komplement till den ordinära rättsprocessen.38 
 
Kommentarer 
Dessa grundpelare är utgångspunkten för en human syn på människan inom rättssystemet, den 
ser till både den utsatte och till gärningspersonen. Detta synsätt är grundläggande inom 
utbildningen av medlare i Sverige idag och är något man hela tiden skall ha som ett filter i 
mötet med de olika parterna. Det är viktigt att arbeta för att parterna skall få känna delaktighet 
och hjälpa dem att ta tillbaka konflikten till den nivå där den hör hemma – hos parterna själva. 

2.1.2 Vad är medling? 
Kort kan medling beskrivas som en organiserad förhandling, där medlare, en eller flera, 
verkar för att få de inblandade parterna att komma överens. Det finns olika sorters medling 
som till exempel distributiv medling, integrativ medling och transformativ medling. I den 
distributiva medlingen förhandlar och kompromissar parterna genom att dela i lika delar. 
Medlaren styr förhandlingen och ger parterna bud som dessa kan ta ställning till. I den 
integrativa medlingen skiljer man på sak och person samt fokuserar på intressen istället för 
positioner. Medlaren tar fram olika förslag så att båda parter kan känna sig nöjda och 
utvärderar dessa utifrån objektiva kriterier och vedertagna normer. Här är medlarens roll 
främst att underlätta kommunikationen för att parterna själva ska komma fram till en lösning. 
I den transformativa medlingen så innebär det att oenigheter och dispyter inte bara är av ondo, 
de kan även vara möjligheter till att kunna växa och förändras. Här är medlarens roll att hjälpa 
till att stärka parternas självkänsla och verka för återupprättelse för parterna. Det bygger på att 
bekräfta varandra. Parterna får en möjlighet att känna sig som helare människor efter den 
förändring som den transformativa medlingen kan innebära. Medlingen kan anses vara 
terapeutisk för parterna. När tvisten bärs av en opartisk medlare, med enda funktion att hjälpa 
båda parter, kan detta göra att det kan vara lättare att se sin egen roll i konflikten och det kan 
då vara lättare att nå fram till samförstånd och en lösning. Alla har behov av att bli sedda och 
hörda samt att få vara delaktiga i det som händer. Medling kan vara ett sätt att få denna 
bekräftelse. Skulle parterna inte vara mogna för medling, vilket kan hända om parterna inte 
har tillräcklig distans till det som skett eller har svårigheter att skilja på sak och person, bör 
medlaren avbryta processen. Den kan dock återupptas när parterna känner sig redo. Målet 
med medling är att nå en överenskommelse, att se till att parterna får gehör för sina intressen 
och behov. Medling ger parterna möjlighet att få distans till konflikten och att uppleva att den 
andre parten aktivt lyssnat kan återigen få parten att få förtroendet tillbaka vilket kan leda till 
fortsatta relationer. Att utröna vem som har rätt och vem som har fel, vilket sker i den 
ordinära rättsapparaten, är inom medling inte det primära syftet. Medling är mer en gemensam 
problemlösning och en av uppgifterna är att återställa förtroenden och relationer. En annan 

                                                 
37 ibid s 23f. 
38 ibid s 24f. 
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viktig uppgift är att hitta lösningar och uppgörelser som båda parter kan stå för och leva med. 
Den kan ge verktyg att hantera eventuella framtida konflikter. Medling kan också verka för 
personliga förändringar, få tillbaka kontrollen över sitt liv samt en möjlighet att bli mer öppen 
och accepterande mot den andre parten.39 
 
Medling vid brott skiljer sig från andra typer av medling då det är ett brott som är begånget, 
med en eller flera gärningspersoner samt en eller flera brottsutsatta. Enligt svensk lagstiftning 
är medling vid brott till för både den brottsutsatte och den som begått brottet. Gärnings-
personen skall få insikt om brottets konsekvenser och den utsatte ska få möjlighet att 
betarbeta sina upplevelser. Medlarens roll är att se till att underlätta för parterna att kunna ha 
en dialog samt se till att förhindra ytterligare kränkningar. Den 1 juli år 2002 trädde 
medlingslagen i kraft. Det är en ramlag som tillämpas där stat eller kommun organiserar 
medlingsverksamheten. Den skall främst tillämpas för unga lagöverträdare. Lagen säger att 
det brott som skett måste vara polisanmält, gärningspersonen skall ha erkänt brottet eller 
delaktighet i det samt att deltagande i medling skall vara frivilligt för bägge parter. Denna 
frivillighet är en förutsättning för att medlingsmötet skall vara lyckat. I Sverige är inte 
medling en påföljd i rättssystemet utan ett komplement. Åklagare har dock möjlighet att ta 
hänsyn till att ett medlingsmöte har skett när denne skall ta ställning till huruvida åtal skall 
väckas eller inte när det gäller unga lagöverträdare.40 Således avses med medling att parterna, 
i samråd med de olika instanserna, skall få möjlighet att mötas och lösa sina konflikter. Detta 
organiseras på olika sätt runt om i Sverige samt även inom samma län vilket kommer att visas 
i denna rapport. 

2.1.3 Rättslig reglering 
SOU 2000:105 – Lag 2002:445 om medling med anledning av brott 
Medling vid brott i Sverige regleras av medlingslagen. Lagens syfte och tillämpningsområde 
är när medling anordnas av staten eller av en kommun för att tillgodose kraven på 
rättssäkerhet. Lagen har 10 paragrafer och är en ramlag. I förarbetena valde regeringen att inte 
reglera medlingens ställning i den rättsliga processen och hur medlingsverksamheterna skall 
organiseras utan de ansåg att ytterligare överväganden behövdes innan sådana beslut kunde 
fattas. Några utav de saker som utredningen fastslog i propositionen är bland annat att de 
anser att medling vid ungdomsbrott bör användas i större utsträckning. De anser att medling 
har så många fördelar att metoden skall anses värdefull trots att det hittills inte kan påvisas 
någon minskad risk för återfall i brottslighet. Medling kan dessutom ha en rehabiliterande 
effekt på den unge gärningspersonen. Medling kan vara positiv för de brottsutsatta och då det 
handlar om grövre brott anser utredningen att medling är mer till för den brottsutsatte än för 
gärningspersonen. Utredningen anser vidare att medling i ungdomsbrott bör beaktas i högre 
grad i den ordinarie rättsprocessen. Detta för att de anser att de möjligheter som idag finns i 
rättssystemet att beakta att medling har skett eller ska ske inte är tillräckliga för att främja 
medlingsverksamheten. De anser att det finns ett behov av tydligare reglering för hur 
rättsväsendet skall förhålla sig till medling och att om medlingsverksamheten regleras och 
görs mer enhetlig så borde detta främja användandet av medling och ge verksamheten mer 
legitimitet. Utredningen anser också att det inte vore lämpligt att införa medling som en 
påföljd i straffsystemet. Vad gäller frågan om villkorade åtalsunderlåtelser så ställer sig 
utredningen negativ till en sådan. De anser att den unge gärningspersonen kanske deltar i 
medling för att undvika åtal, utredningen vill inte att de unga sätts i en sådan situation där de 
måste välja. De anser att den unge kan deltaga i medling av fel orsaker, det vill säga att de 
                                                 
39 Norman, Jan, 1999, Medling och andra typer av ADR, Iustus Förlag, Uppsala, ISBN 91-7678422-3, s.64ff 
40 Brottsförebyggande rådet (BRÅ), 2005, Rapport 2005:14, Medling vid brott i Sverige under 2000-talet, BRÅ 
Information och förlag, Stockholm, ISBN 91-38-32225-0, s.6 
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deltar i medling för att slippa åtal. Detta skulle kunna öka risken för ytterligare kränkningar av 
den brottsutsatte. Utredningen vill också att ett tillägg i 29 kap 5§ brottsbalken skall göras. I 
detta skall domstolarna beakta att medling har ägt rum när de väljer straff och påföljd. 
Utredningen stöder även BRÅ:s utvärdering där de föreslår att medlingsverksamheten skall 
vara organiserad under den kommunala socialtjänsten. Det främsta skälet är för att medling på 
så sätt blir tillgänglig över hela landet, vilket är väsentligt av rättviseskäl. Medling ligger även 
i linje med annan verksamhet som socialtjänsterna tillhandahåller för ungdomar som begått 
brott. Utredningen ansåg även att det var nödvändigt att göra medlingsverksamheten 
obligatorisk för kommunerna och att den skulle lyda under en samordnande myndighet, 
förslagsvis socialstyrelsen. Verksamheten skall vara frivillig och båda parter måste ha 
möjlighet att kunna vägra deltagande, brottet måste även vara erkänt och någon diskussion om 
skuldfrågan skall inte tas upp vid medlingsmötet. Utredningen anser även att det är 
åldersgruppen 15-17 år som främst ska komma ifråga för medling men vill inte utesluta 
ungdomar mellan 18-20 år. Utredningen diskuterar även frågor angående återfall, vilka som 
skall initiera medling samt hur medlingsmötet skall gå till och vem som skall medla. I frågan 
om återfall anser utredningen att koncentrationen skall ligga på förstagångsförbrytare men 
inte utesluta dem som begått brott vid upprepade tillfällen. De anser att det är socialtjänsten, 
polisen och åklagarna som är de som lämpligast initierar till medling. Angående själva 
medlingsmötet så vill utredningen inte detaljstyra förfarandet men det skall vara till för både 
gärningsperson och brottsutsatt. Utredningen anser även att varje verksamhet själva skall få 
avgöra vilka som ska vara medlare, oavsett om de är tjänstemannamedlare eller lekmän. 
Dessa bör, oavsett befattning, få utbildning samt vara opartiska. De skall dessutom lyda under 
socialtjänstsekretessen enligt 7 kap 4§ Sekretesslagen (1980:100). De ekonomiska 
konsekvenserna utredningen kommer fram till är att det kan bli något ökade kostnader för 
kommunerna men att rättssystemet i viss mån kan bli avlastat. Förslaget kan dessutom ha en 
brottsförebyggande effekt.41  
 
2002-02-21 kom lagrådets yttrande på utredningens förslag. De ansåg att eftersom 
medlingsverksamhet bedrivits på många håll i Sverige under flera års tid utan att det funnits 
några författningsregler så borde det inte vara påkallat att ge de aktuella reglerna lagform. 
Dock kunde lagrådet ha förståelse för att detta skulle kunna leda till att verksamheterna fick 
ökad stadga och hade inga invändningar mot att en sådan lag instiftades. Lagrådet ansåg 
vidare att namnet medling inte var ett rättvisande namn för den förekommande verksamheten 
då medling vanligtvis i rättssystemet syftar på någon form av förlikning vilket inte är möjligt i 
brottmål. De kunde dock inte finna något mer passande namn och de ansåg att medling 
verkade vara inarbetat bland utövarna så några vidare invändningar mot detta fanns inte. 
Lagrådet riktade vidare kritik mot utredningen vad gäller sekretessreglerna. De ansåg att 
socialsekretessen enligt 7 kap 4§ sekretesslagen inte var tillräcklig och att fler sekretessfrågor 
måste övervägas. Lagrådet såg även en farhåga i allmänmotiveringen av medlingens 
betydelse. Detta för att en ursäkt från gärningspersonen inte skulle få den betydelse för den 
brottsutsatte då ursäkten kunde bli en förväntad och formaliserat avslutande led i 
medlingsmötet. De ansåg att lydelsen kunde få denna effekt och ansåg att kunna fånga 
betydelsen av ett medlingsmöte med några få ord i en lagtext kunde bli svårt.42  
 

                                                 
41 Prop. 2001/02:126, Justitiedepartementet, Medling med anledning av brott, s.38ff 
42 ibid s.47ff 
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2.1.4 BRÅ:s uppdrag 
De första medlingsverksamheterna i Sverige startade i slutet av 80-talet och 1998 startades 
försöksverksamheter på ett 30-tal platser runt om i landet. Verksamheterna drevs i BRÅ:s regi 
vilka bidrog med ekonomiskt stöd för att utveckla dessa. Efter försöksperiodens slut 
utvärderades försöken. Idag finns medlingsverksamheter i 154 av Sveriges kommuner och det 
omfattar ca två tredjedelar av landets befolkning. Projekten skiljer sig åt både storleksmässigt 
och organisatoriskt beroende på kommunernas storlek och invånarantal. Vissa kommuner har 
medling för endast sin egen kommun medan andra samarbetar över kommungränserna i 
regionala samarbeten.43 
 
Den 16 april 1998 fick BRÅ regeringens uppdrag att inleda en försöksverksamhet med 
medling för unga lagöverträdare. Där ingick även samordning av projekten samt utvärdering 
av dessa. Regeringen ansåg att det var angeläget att den medlingsverksamhet som redan fanns 
inom området fortsatte att utvecklas samt att utvidga denna och ta till vara de erfarenheter 
som redan fanns. Enligt regeringen så var syftet med försöksverksamheten att stimulera 
utveckling och utvidgning av medlingen samt att skapa underlag för att kunna ta ställning till 
medlingens roll i rättssystemet. Enligt uppdraget skulle BRÅ tillsammans med Kommittén för 
brottsförebyggande arbete och utredningen om medling vid ungdomsbrott bestämma vilka 
typer av medlingsprojekt som skulle omfattas av försöksverksamheten. För att få ett brett 
underlag ansåg regeringen att försöket skulle omfatta flera typer av medlingsprojekt. Dessa 
var sådana som bedrivs inom socialtjänsten, polisen och brottsofferjourerna men även projekt 
som drivs inom ramen för någon annan verksamhet. Försöket skulle omfatta 
medlingsverksamheter där medlingar ägde rum både före och efter lagföring. Kravet var att 
projekten bedrevs inom ramen för gällande lagstiftning. Försöksverksamheterna skulle i första 
hand vara inriktade på unga lagöverträdare i åldrarna 15-17 år. Det skulle också finnas en 
målsägande som lidit skada av brottet och där ett medlingsmöte skulle vara viktigt för de 
inblandade. Regeringen ville att brottet skulle vara erkänt och inte vara av alltför allvarligt 
slag. En annan förutsättning var att medlingsmötet skulle vara frivilligt och att både 
gärningspersonens och den brottsutsattes integritet skulle respekteras. Försöksverksamheten 
skulle påbörjas under hösten 1998 och pågå under ett år och BRÅ skulle då fungera som 
samordnare och stöd för projekten. BRÅ skulle även etablera kontakter mellan projekten och 
de myndigheter och organisationer som berördes av försöket. BRÅ, utredningen om medling 
vid ungdomsbrott och Kommittén för brottsförebyggande arbete fick i uppdrag att välja ut de 
projekt som skulle få ingå i försöket samt fördela ekonomiskt stöd till dessa. De skulle även 
sprida kunskap och verka för att nya projekt initierades runt om i landet. Den 1 januari 1999 
tog BRÅ över kommitténs arbetsuppgifter och fick uppdraget att slutföra kommitténs del av 
medlingsuppdraget.44 
 
I mars 2000 redovisade BRÅ sin utvärdering. Det var 32 projekt som ingått i 
försöksverksamheten under det år försöket bedrevs.45  
Det BRÅ kom fram till i sin rapport var att utvecklingen av medlingsverksamheterna kunde 
delas in i sex faser. Dessa var idéfasen, förankringsfasen, organisationsfasen, 
genomförandefasen, verksamhetsfasen samt upprätthållandefasen. I idéfasen visade det sig att 
initiativet till medlingsverksamheten kom från personer som dagligen arbetar med barn och 
ungdomar, då främst sådana som kommit i kontakt med brott på ett eller annat sätt. Dessa var 
vanligen personal från socialtjänst och polis. De var dessutom öppna för att ta itu med 
                                                 
43 Brottsförebyggande rådet (BRÅ), 2005, Rapport 2005:14, Medling vid brott i Sverige under 2000-talet, s.7f 
44 SOU 2000:105, Justitiedepartementet, Betänkande från Utredningen om medling vid ungdomsbrott, s.120 
45 Brottsförebyggande rådet (BRÅ), 1999, Rapport 1999:12, Medling vid brott, rapport från en 
försöksverksamhet, BRÅ Information och förlag, Stockholm, ISBN 91-38-31583-1, s.7 
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problem på nya sätt och kunde ha fått intryck av andra organisationer eller varit på 
studiebesök på någon medlingsverksamhet. I förankringsfasen gick mycket tid åt till att sprida 
kunskap och information till beslutsfattare inom kommunen samt att söka medel för att få 
igång verksamheten. Man tryckte mycket på att denna verksamhet skulle minska 
ungdomskriminaliteten. I organisationsfasen skapades samarbetsformer med andra instanser 
och många projekt började här med att anställa en projektansvarig. Verksamheten fick i hög 
grad anpassas till de förutsättningar som fanns vad gällde pengar, tid och engagemang och en 
stor del av arbetet gick ut på att få igång ärendetillförseln till projektet. I genomförandefasen 
började medlingar att genomföras. Framförallt var det snatterier och andra enklare brott. 
Rutiner började utformas och de problem som oftast tillstötte var svårigheter med samarbetet 
med andra instanser samt att ärendegången uppfattades som långsam. I verksamhetsfasen 
hade medlingar genomförts under en längre tid och projektet hade funnit sin form. Här 
började även initiativtagarna se vilka direkta verkningar medlingarna haft och kunde utifrån 
detta formulera syften och målsättningar. Projekten kunde också informera och inspirera 
andra nystartade projekt som fortfarande var i de tidigare faserna. I upprätthållandefasen hade 
rutiner skapats och medling var en etablerad form vid möten med unga som begått brott. 
Verksamheterna var mer kända och användes av flera olika instanser. Ett problem som 
upplevdes i denna fas var att organisationen i flera fall var bräcklig då denna ofta var 
centrerad runt endast en person. Denne var i hög grad beroende av stöd från ledning, kolleger 
och andra samarbetspartners för att verksamheten skulle fungera. Ett annat problem var att det 
inte var ett bra flöde i ärendetillgången. De olika faserna kunde i vissa fall överlappa varandra 
och verksamheterna kunde ibland gå tillbaka till tidigare faser då det organisatoriska inte 
fungerade.46 
 
Den 19 december 2002 fick BRÅ ett uppdrag från regeringen som gick ut på att fördela 
ekonomiskt stöd, svara för utbildningsfrågor, utveckla metod samt ansvara för 
kvalitetssäkring angående medling vid brott. Detta ansvar gällde främst under ett år och 18 
miljoner kronor avsattes för uppdraget för budgetåret 2003. Dessa medel skulle fördelas som 
ekonomiskt stöd samt användas till utbildning och kvalitetssäkring men även till att utveckla 
metoder inom medlingsområdet samt för BRÅ:s egna kostnader för att kunna genomföra 
detta. Fyra personer engagerades i detta och ett medlingskansli inrättades. Dessa var en 
projektledare, en forskare samt två praktiker inom området medling. En nationell inventering 
gjordes med hjälp av en enkätundersökning som skickades till Sveriges alla kommuner. Av 
totalt 268 svarande kommuner uppgav 104 stycken att de hade tillgång till medling. Det 
visade sig dock att etableringen var varierande, vissa var i planeringsstadiet och andra hade en 
mer etablerad verksamhet. Det var endast 17 kommuner som hade haft minst 15 ärenden 
under år 2002. Det visade sig också att intresset fanns men det var olika orsaker som gjorde 
att medling saknades i kommunerna. En del saknade pengar, en del hade för dåligt underlag 
på grund av att kommunen var liten. Det visade sig också att en del kommuner tidigare haft 
medling men varit tvungna att lägga ned verksamheten på grund av ekonomiska skäl. Den 
sammantagna slutsatsen var ändå att det fanns ett behov av att återigen försöka bygga upp 
verksamheter runt om i Sverige.47 

2.1.5 Hur ser det ut i Sverige idag? 
Under våren 2005 skickades av BRÅ en ny enkät ut till kommunerna för att undersöka hur 
utvecklingen av medlingsverksamheterna sett ut under de senaste två åren. Nu uppgav 155 
kommuner att de hade tillgång till medling i sina kommuner. Dessutom hade 14 av 

                                                 
46 ibid s.13f 
47 Brottsförebyggande rådet (BRÅ), 2005, Rapport 2005:14, Medling vid brott i Sverige under 2000-talet, s.33 
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Stockholms stadsdelar uppgivit att de hade tillgång till medling. Dessa stadsdelar ligger 
utanför de 155 kommunerna som nyss nämndes eftersom de fick egna enkäter för varje 
stadsdel. I 14 kommuner uppgavs det att medlingsverksamhet tidigare funnits men nu lagts 
ned. Vissa kommuner hade inte besvarat enkäten, men erhållit ekonomiskt stöd från BRÅ, 
vilket betyder att medlingsverksamhet finns på dessa orter. Vad gäller verksamhetens 
omfattning i kommunerna så har denna ökat. Vid den tidigare mätningen, 2002, uppgav 17 
kommuner att de hade haft minst 15 aktualiserade ärenden. År 2004 hade denna siffra ökat till 
29 kommuner och vid 18 av dessa så hade minst 30 ärenden blivit aktualiserade. Under första 
halvåret av 2005 hade 17 kommuner uppgett att de hade haft minst 15 aktualiserade ärenden 
och verksamheten beräknas öka ytterligare.48 
 
 

                                                 
48 ibid s.34 
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3 Enkätresultat och analys 
Under denna rubrik kommer en analys av enkätresultatet att redovisas. Enkätfrågorna har 
indelats i fyra olika områden; organisation, ekonomi, samarbete och medlingsärenden. 
Enkäten besvarades av åtta aktörer. Dessa åtta omfattar 13 utav Norrbottens 14 kommuner. 
Två utav aktörerna omfattar vardera tre och fyra kommuner i samarbete. Den ena är Älvsbyn, 
Arvidsjaur och Arjeplog och den andra är Kiruna, Gällivare, Jokkmokk och Pajala. Dessa två 
verksamheter har därför svarat på varsin enkät som omfattar samtliga dessa kommuner. Den 
kommun som inte besvarat enkäten, Kalix kommun, har ingen medlingsverksamhet.  

3.1 Organisation 
Medlingsverksamheterna i Norrbottens län är samtliga organiserade under socialtjänsten och 
frågorna har besvarats av sektionschefer, enhetschefer samt av socialsekreterare. Medlings-
verksamhet finns i 11 kommuner. Två aktörer har svarat att verksamhet inte finns och en har 
inte svarat. En av aktörerna som svarat att medlingsverksamhet finns säger att verksamheten 
just nu ligger på is och kommer att återupptas den första september 2006. En aktör har haft 
personer intresserade för att arbeta med medling men ingen utbildning har genomförts vilket 
var planerat. Verksamheterna som idag finns har startat i slutet på 2003 eller i början av 2004 
och tre utav dem är projektverksamheter och två är permanenta verksamheter i kommunerna. 
Fem aktörer anger att medlingsverksamheten kommer att fortsätta under 2006, en anger att de 
kanske ska ha verksamhet under 2006. Sex stycken utav aktörerna anger att de använder sig 
utav s k professionella medlare och en anger att de använder sig utav både professionella och 
lekmannamedlare. De som angett att de inte använder sig utav lekmän säger att de planerar att 
utbilda eller att de inte ser något behov av att använda lekmän. En aktör anger att det varit 
svårt med rekrytering av lämpliga personer och en anger att de ser en fördel med att använda 
sig utav socialtjänstens egen personal som medlare i redan befintligt samarbete med t ex polis. 
Vid förfrågan om verksamheterna kan tänka sig att använda lekmän i framtiden anger sex 
aktörer att de skulle kunna tänka sig det. En aktör anger att den socialsekreterare som även 
arbetar som medlare inte hinner arbeta med medling fullt ut och att detta kan innebära att 
lekmän i framtiden kan komma att användas. En annan aktör säger att detta är tänkbart om 
behov finns. Den aktör som svarat nej anger att det varit så liten efterfrågan på medling att 
medlingsverksamheten får plats i befintlig verksamhet. Antalet medlare som utbildat sig 
under Brottsförebyggande rådets regi är i regel två stycken för varje aktör. Dessa arbetar även 
som socialsekreterare eller enhetschef och den avsatta arbetstiden för medling varierar men 
ligger mellan 40-50% av en heltid. En aktör anger att ingen specifik arbetstid är avsedd för 
just medling. Således gäller för organisation att det ser väldigt olika ut de olika kommunerna 
emellan och att det råder lite olika meningar om hur medlingen skall organiseras inom de 
olika kommunerna. Dessutom verkar det se olika ut vad gäller hur viktigt medling är för de 
olika kommunerna. 

3.2 Ekonomi 
Av de åtta aktörer som besvarat enkäten anger två att medlingsverksamheten bedrivs helt av 
medel tilldelade från BRÅ. En verksamhet bedrivs delvis av medel från BRÅ och två anger 
att verksamheten inte alls bedrivs av medel från BRÅ. Summan de olika aktörerna ansökt om 
för att bedriva medlingsverksamhet är olika, men fem utav dem anger att medlen varit 
tillräckliga. En aktör nämner att de anser att det är ett problem att medlingsverksamheten är 
organiserad under socialtjänsten då medlaren även arbetar som socialsekreterare och att akuta 
utredningar prioriteras före medling. En aktör anger att för den verksamhet som varit har 
pengarna räckt till, men för att vidareutveckla verksamheten så skulle det behövas mer 
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resurser. Av svaren framgår således att de ekonomiska resurserna, beroende på organisa-
toriska förhållanden, är förhållandevis olika då de olika kommunerna sökt olika mycket 
pengar för både hel-, halv- och deltidstjänster.  

3.3 Samarbete 
Vad gäller samarbetspartners som de olika verksamheterna använder sig av så nämns främst 
polis, åklagare och socialtjänst. Även företag och andra kommuner nämns som 
samarbetspartners. Hur samarbetena fungerar varierar men de flesta aktörerna är positiva. 
Några anger att det är bra men att förbättringar behövs samt att där det finns ärenden har 
samverkan fungerat bra. En aktör anger att samarbetet med polisen i början fungerat bra men 
att det nu verkar som om polisen glömt bort att medling finns. Vid frågan om vad som kan 
förbättras anger en aktör att denne vill ha bättre information till hela poliskåren, då främst de 
som handlägger ungdomsärenden. En annan aktör vill se större engagemang från polis och 
andra kommuners socialtjänst att anmäla ärenden till medling samt bättre förankring i andra 
kommuner. En aktör vill se fler ärenden från polisen och en anger att de vill ha bättre 
samarbete med åklagaren. En aktör vill även att information skall ske till t ex 
affärsinnehavare. Av svaren kan man utläsa att de allra flesta är nöjda med det befintliga 
samarbetet men att detta ändå kan förbättras. 

3.4 Medlingsärenden 
Vad gäller åldern på de personer som ärendena gäller så anger de flesta aktörer att det ligger 
mellan 13-18 år. Två aktörer anger att medling skett mellan två vuxna i enstaka fall. En aktör 
anger unga LUL-ärenden (Lagen om unga lagöverträdare). På frågan om hur 
medlingsverksamheten får sina ärenden verkar polisen vara den part som förser dem med flest 
ärenden. Socialtjänsten nämns som en part som förmedlar ärenden men även BOJ hos en av 
aktörerna. Två utav aktörerna anger att de närvarar vid polisförhöret av den unge. Aktörerna 
anger även att problem med ärendetillgången föreligger då dessa har fått för få ärenden. Två 
aktörer har inga problem med ärendetillgången. Det som verkar vara de främsta skälen till att 
problem med ärendetillgången föreligger är att det verkar vara tidsbrist hos både polis och 
socialtjänst. En aktör tror att det beror på bristande rutiner hos polisen. En aktör nämner att 
andra etablerade metoder vid ungdomsbrott har använts istället för medling och att denne 
upplever att så kallade spontanmedlingar skett i mindre kommuner där gärningsperson och 
brottsutsatt redan känner varandra.  
 
Vad gäller antal inkomna medlingsbara ärenden under år 2004 så varierar det från ett fåtal till 
ca 130 stycken. Under 2005 varierar siffran mellan ett och ca 150. På frågan om hur många 
utav dessa medlingsbara ärenden som ledde till förmöten så varierade det mellan noll och ca 
50 för både år 2004 och år 2005. Utav dessa förmöten så ledde mellan noll och 14 till 
medlingsmöte under år 2004 samt mellan noll och 18 till medlingsmöte under år 2005. På 
frågan om varför förmöte med gärningsperson inte skett så anges tidsbrist för medlaren, att 
några gärningspersoner ändrat sig efter att ha tackat ja vid polisförhöret, att föräldern tackat 
nej för att de inte anser att deras barn skall behöva träffa den utsatte, att gärningspersonen på 
eget initiativ tagit kontakt med det brottsutsatte samt att behov ej funnits. Vanligaste 
anledningen till att förmöten inte resulterat i medling är att någon utav parterna tackat nej. De 
vanligaste brottstyperna som resulterat i medling är snatteri, stöld, misshandel och 
skadegörelse. Det är en aning fler flickor än pojkar som deltagit vid medlingar medan det är 
fler pojkar än flickor som anmälts för brott. Det verkar ovanligt att avtal sluts och endast två 
aktörer anger att skriftliga avtal slutits. Endast en aktör har angett att muntligt avtal slutits. 
Endast en aktör anger att uppföljning av avtal sker och då endast i vissa fall. Detta har då skett 
via telefonsamtal med den brottsutsatte för att kontrollera att avtalet uppfyllts. Två andra 
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aktörer har på denna fråga svarat nej. På frågan om varför uppföljning av avtal inte skett så 
anger en aktör att de inte genomfört någon medling fullt ut, en anger att medlaren har bytts ut 
och en att behov ej har funnits för uppföljning. Ingen aktör har angett att något avtal har 
brutits och åter kommit till medlingsverksamheten. Vad gäller antalet avbrutna medlingar så 
anger en aktör att de haft en avbruten medling, en annan anger att de haft 13 avbrutna 
medlingar. Två aktörer svarade att de inte haft några avbrutna medlingar. Den vanligaste 
orsaken till avbrutna medlingar är att någon utav parterna tackat nej till fortsatt medling eller 
att någon utav parterna inte dykt upp vid medlingsmötet. 
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4. Slutsats och diskussion 
När enkäten konstruerades så var målet att göra en så fullödig inventering av 
medlingsverksamheterna runt om i Norrbottens län som möjligt. Frågorna utgick från år 2004 
och år 2005 samt hur det planerades att se ut under år 2006. Den skickades ut till de personer 
som var ansvariga för medlingsverksamheterna samt till dem som arbetar aktivt som medlare 
för att de tillsammans skulle svara på denna. Enkäten syftade till att få ta del av hur 
verksamheterna fungerar, hur de utvecklats samt även få svar på vad som skulle kunna 
förbättras för att verksamheten skulle fungera bättre. 

4.1 Organisation 
Länets alla medlingsverksamheter är organiserade under socialtjänsten. Av länets 14 
kommuner så har 11 kommuner tillgång till medling. Det finns två aktörer, Kraftfält norr och 
A-kommunerna som samarbetar med flera kommuner. Dessa är Kiruna, Gällivare, Pajala och 
Jokkmokk i Kraftfält norr och Arvidsjaur, Arjeplog och Älvsbyn i A-kommunerna. Två 
kommuner har beslutat att medling vid brott skall vara permanent i kommunerna, dessa är 
Boden och Piteå. Det verkar inte som om medlingsverksamheterna ännu nått status som 
självklara inom kommunerna. Det har funnits planer på att utbilda medlare på olika håll men 
slutligen så har ingen utbildning skett. Detta tyder på att medling inte har prioriterats i dessa 
kommuner. Dock har fem aktörer angett att medlingsverksamhet kommer att fortsätta även 
under 2006 vilket visar att de tror på metoden som sådan. Man kan också tolka det som om att 
det fortfarande går att söka medel från BRÅ för fortsatt verksamhet. När BRÅ:s uppdrag är 
slut, med största sannolikhet till januari 2008, så kan man på nytt undersöka hur många och 
vilka kommuner som fortsatt med medling, fram till idag kan man inte avgöra vilken utav 
ovanstående anledningar dessa har fortsatt verksamhet.  
 
När det gäller vilka som medlar i kommunerna så är det oftast s k professionella medlare, d v 
s anställda, medlingsutbildade socialsekreterare. Endast en kommun anger att de använder sig 
utav s k lekmannamedlare. De som medlar i kommunerna har genomgått antingen BRÅ:s 
medlingsutbildning eller medlingskursen på LTU. Det är oftast två personer från varje 
kommun som genomgått medlingsutbildning. Det anges att det är smidigt att använda sina 
socialsekreterare även inom medlingen eftersom det redan finns ett väl inarbetat samarbete 
med till exempel polisen och det är väl nästan a och o att ha ett gott samarbete för att 
medlingsverksamheter skall fungera. En annan fördel med att använda sin befintliga personal 
inom socialtjänsten är att dessa med största sannolikhet känner till tågordningen inom 
rättssystemet samt att de är väl förtrogna med de lagar som tillämpas. Men man kan även ana 
att det kan finnas svårigheter med att använda sig utav socialsekreterare som medlare. Bland 
annat på grund av att dessa ibland kan ha sina egna klienter i ett medlingsförfarande. Det 
finns olika varianter på hur man löser sådana problem varav en är att socialsekreteraren 
överlåter sitt medlingsärende till någon annan som kan medla istället då denne själv 
handlägger personen ifråga. Ett annat problem med detta är att de socialsekreterare som även 
medlar oftast måste handlägga de akuta ärendena inom socialtjänsten före eventuella 
medlingsärenden. Detta gör att medlingen blir bortprioriterad till förmån för de akuta 
ärendena vilket i och för sig är fullt förståeligt men det kanske borde organiseras på ett sådant 
sätt så att den ena verksamheten inte behöver stå till sidan för den andra. Detta kan nog också 
kännas som en stressfaktor för de socialsekreterare som arbetar med båda områdena. De kan 
känna att de inte har möjlighet att genomföra medlingar i den utsträckning som de skulle vilja 
samt att det blir svårt att ge medlingen den plats den förtjänar i systemet för att den skall 
kunna utvecklas och kunna ta en ordinarie plats i arbetet. När medling bortprioriteras så 
förlorar även de båda parterna, gärningspersonen och den brottsutsatte, sina möjligheter att 
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kunna ställa till rätta och be om ursäkt samt möjligheten att kunna se vem som utsatt dem för 
brottet, att få tala om vad denne känner och kunna lämna händelsen bakom sig och gå vidare. 
Då kommunerna är de ytterst ansvariga för de brottsutsatta så är medling en lämplig åtgärd, 
för vissa brottsutsatta personer, för att kunna glömma och gå vidare. Eftersom 
medlingsverksamheterna är organiserade under kommunernas socialtjänst så har alltså 
kommunerna en möjlighet att ta hand om de invånare som utsatts för brott på ett genomtänkt 
sätt vilket borde utnyttjas och främjas genom att ge socialtjänsterna de möjligheter de behöver 
för att både kunna vara socialtjänst och medlingsverksamhet. Den tid som avsätts för att 
arbeta med medling varierar men är oftast 50% utav en heltid. Det verkar dock som om 
medling får stå tillbaka för akuta ärenden även fast det finns avsatt tid för att arbeta med just 
medling. 
 
Ett sätt att förhindra att vanliga, akuta ärenden tar bort möjligheten för medling är att använda 
sig utav utomstående lekmannamedlare. Dessa behöver förvisso utbildas, administreras och 
handledas vilket kan ta en del tid, men krocken mellan akuta ärenden och medling elimineras 
i alla fall. I länet finns det för närvarande endast en aktör som använder sig utav 
lekmannamedlare, men flera är intresserade av att utbilda lekmän och planerar så att göra. Det 
anges att det kan vara problem att hitta lämpliga personer till dessa roller och att det är svårt 
att rekrytera dem. Att behovsanställa personer till mycket tillfälliga uppdrag kan vara svårt, 
särskilt om uppdragen inte är särskilt många. De behöver ett antal uppdrag för att underhålla 
sin kunskap om medling och i en kommun med få invånare och få antal anmälda och erkända 
brott så kan det bli problematiskt. Det kan även vara svårt att hitta de rätta personerna. De 
skall ju vara lämpliga personer, ha en grundläggande god empatisk förmåga, lätt för att lyssna, 
vara tillgängliga då behoven av medlingsarbete uppstår samt ibland även kunna transportera 
sig långa sträckor för att ha förmöten och medlingar beroende på var de bor. Det är ju ett 
välkänt faktum att Norrbotten ibland har långt mellan sina städer och byar.  
 
Det finns flera orter i Sverige som använder sig utav lekmannamedlare och där det fungerar 
mycket bra. Skillnaden är dock att de oftast har ett större ärendeflöde vilket gör att deras 
lekmän har ett lämpligt antal ärenden att arbeta med hela tiden. Det vanligaste är dock att det 
är en eller ett par i varje kommun, eller i varje grupp av kommuner, som arbetar hel eller 
deltid med medling. Det ser ut på ett liknande sätt över hela landet och det är vanligast att 
medlingsverksamheterna är organiserade under socialtjänsten. En stor skillnad som finns är 
även att de geografiska avstånden är mycket mindre i resten av landet. Samarbeten som 
Kraftfält norr och A-kommunerna finns på flera håll i landet men de har mycket kortare 
resvägar mellan de olika kommunerna än det är här i Norrbottens län vilket också påverkar 
våra samarbetsmöjligheter. Det verkar dock som att det finns ett intresse för att utbilda och 
använda sig av lekmannamedlare i Norrbottens län om det visar sig att det finns behov utav 
det, det vill säga att det finns så pass många ärenden så att den nuvarande medlaren inte 
hinner med.    
 
Det man sammantaget kan antaga om medlingsverksamheterna runt om i länet är att det råder 
en viss okunskap i hur verksamheterna skall organiseras på bästa sätt. Alla har en egen modell 
som används i respektive kommun. Kanske är det så att en gemensam modell för länet vore 
att föredra där även ett utökat samarbete mellan kommunerna kunde anordnas. Det finns en 
länssamordnare för medlingsverksamheterna i Norrbottens län och kanske skulle ett utökat 
samarbete mellan kommunerna och denne göra att verksamheterna når en mer likartad 
situation. En anledning till att det ser så olika ut i de olika kommunerna kan vara att vissa 
kommuner lagt ner mycket tid på att utbilda både chefer och medlare medan vissa kommuner 
inte tagit chansen att sända sina medarbetare på de utbildningar och möten BRÅ 
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tillhandahåller. De kommuner som ingår i en samarbetsgrupp av kommuner som Kraftfält 
norr och A-kommunerna har av förklarliga skäl inte samma kunskaper i alla dessa kommuner. 
Detta för att i dessa samarbeten så har en utav kommunerna det huvudsakliga ansvaret för att 
ha en medlare anställd samt för att utbilda dessa. 

4.2 Ekonomi 
Av de åtta aktörerna som besvarat enkäten så anger två att deras verksamhet helt finansieras 
av BRÅ. Det vill säga att de ansökt om medel för att kunna bedriva hela verksamheten från 
BRÅ. Det är statliga pengar som genom BRÅ:s försorg tilldelas de kommuner som vill 
bedriva medlingsverksamhet. BRÅ skall fördela det ekonomiska stödet, ansvara för 
utbildning, metod och kvalitetsutveckling av medlingsverksamheterna. De skall även 
stimulera till att medling införs på de orter där det ännu inte finns någon verksamhet och att 
befintliga verksamheter utvecklas i både organisation och verksamhet. BRÅ har utarbetat en 
nationell utbildningsplan där nystartade verksamheter erbjuds utbildning och befintliga 
verksamheter vidareutbildning. Det ekonomiska stödet syftar till att stödja en långsiktig och 
varaktig uppbyggnad av medlingsverksamheterna i Sverige. BRÅ har delat upp det 
ekonomiska stödet i två delar; verksamhetsbidrag och utbildningsstöd. Verksamhetsbidraget 
avser att täcka kostnaderna för uppstartande av medlingsverksamhet samt av utveckling av 
denna. När kommunerna ansöker om medel så skall det finnas en plan för hur verksamheten 
skall kunna integreras i kommunernas befintliga verksamhet. I utbildningsstödet så avses 
detta att täcka deltagarnas kost och logi vid medlingsutbildningar som är i BRÅ:s regi. Av de 
kommuner som besvarat enkäten så är det endast en aktör som anger att medlen inte räckt till. 
Det har räckt till den befintliga verksamheten men för att kunna vidareutveckla verksamheten 
så skulle det behövas mer resurser. Två aktörer anger att verksamheterna inte alls bedrivits av 
medel tilldelade av BRÅ och det framgår inte hur dessa verksamheter finansierats. En 
verksamhet har delvis bedrivits av medel från BRÅ, inte heller här framgår det hur denna 
verksamhet finansierats.  
 
Oavsett om verksamheterna är finansierade av BRÅ eller inte så verkar det ändå vara snålt 
med resurser. Det kan vara svårt att initiera en ny verksamhet då andra projekt inom 
kommunerna också kräver medel och uppmärksamhet. Ibland kan dessa till och med 
konkurrera med varandra. Det man kan läsa ut av enkäterna är ändå att det påtalas att det kan 
vara svårt att ha en socialsekreterare som medlare då dennes uppgifter ibland konkurrerar ut 
varandra och detta kan ju anses vara en fråga om resurser. Mer medel hade kanske eliminerat 
risken för att medling kommer i andra hand där detta sker. Endast en aktör nämner att större 
resurser kunnat främjat en bättre vidareutveckling av medlingsverksamheten. Detta kan 
betyda att planer på att låta medlingen ta en större plats finns, vilket då å andra sidan inte 
verkar vara prioriterat i de andra aktörernas kommuner. Då BRÅ i ansökningshandlingarna 
vill ta del av kommunens plan för att integrera medling i den befintliga verksamheten så 
kanske just denna information ska få större uppmärksamhet från både BRÅ och från 
kommunen. Detta för att de tillsammans skall kunna få ut mesta möjliga från de medel de 
ansöker om och för att säkra medlingens framtid i kommunen.  

4.3 Samarbete 
Samtliga aktörer som besvarat enkäten anger att deras främsta samarbetspartners är polis, 
socialtjänst samt andra kommuner. De anger att dessa är positiva och att det fungerar bra. Å 
andra sidan så säger de också att det önskar att samarbetet vore bättre. Den största faktorn till 
att det inte verkar fungera är polisen och då främst med anledning av att verksamheterna inte 
verkar få tillräckligt med ärenden. Detta svar kommer från de flesta aktörerna i 
enkätundersökningen. Dock anger två att de inte har något problem med ärendetillgången. 
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Något som efterfrågas är större engagemang och bättre information till samtliga i poliskåren, 
främst till de som utreder ungdomsbrott. De flesta poliser har hört talas om medling, men få 
vet hur det egentligen går till. Då dessa är de som först möter både gärningspersoner och 
brottsutsatta så bör de känna till hur medling går till, varför medling är bra samt hur 
ärendegången för medling fungerar. I lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga 
lagöverträdare (LUL) 6§ så anges att den som inte fyllt 18 år och är skäligen misstänkt för ett 
brott där fängelse kan följa så skall socialnämnden underrättas. Av underrättelsen skall det 
framgå om den misstänkte har tillfrågats om denne vill deltaga i medling enligt 
medlingslagen. Det skall även framgå hur den misstänkte ställt sig till deltagande i medling. 
Detta ställer krav på att den som gör underrättelsen till socialnämnden vet vad medling 
innebär. Framförallt så bör den personen vet hur det skall läggas fram till den unge 
misstänkte. Idag finns det exempel på hur detta kan lösas på ett praktiskt sätt i det fall den 
polis som håller förhör med den misstänkte inte besitter den kunskap om medling som 
erfordras. En del verksamheter har ordnat det så att medlaren deltar vid förhöret som 
representant från socialtjänsten vilket innebär att då förhöret är avslutat så kan denne förklara 
vad medling är, hur det går till och boka tid för ett förmöte, eller redan vid det tillfället hålla 
ett förmöte. En annan variant är att polisen endast tillfrågar den unge om 
medlingsverksamheten får kontakta denne efter avslutad förundersökning. Då får medlaren 
själv förklara och berätta om medling vilket kan göra att den unge misstänkte lättare kan 
förstå varför det kan vara bra. En polis är inte en neutral person, utan en myndighetsperson 
som i detta fall skall försöka knyta den misstänkte till brottet. Det kan då vara svårt för den 
misstänkte att ta ställning till huruvida denne vill träffa den brottsutsatte vid ett senare tillfälle 
eller inte.  
 
Hur man ska se till att trygga ärendetillförseln är mycket beroende på hur den lokala polisen 
arbetar. Det är viktigt att alla är tillräckligt informerade om att alla ungdomsärenden där det 
finns ett erkännande av brott eller del i brott skall gå till medlingsverksamheten. Det finns 
olika varianter på hur ärendegången ser ut beroende på vilken kommun man tittar på men det 
viktigaste är att varje kommun och polis har en inarbetad strategi som är allmänt känd av de 
inblandade parterna för att det skall fungera. Kanske borde det finnas en 
länsöverenskommelse mellan medlingsverksamheterna och länspolismästaren för att trygga 
ärendetillförseln och för att alla invånare skall bli likadant bemötta och ha samma möjligheter 
till medling oavsett var i länet de bor? Detta koncept finns tillämpat på några andra platser i 
Sverige idag och verkar fungera tillfredsställande. Det finns också en vits med att poliser i 
yttre tjänst har ett hum om hur medling fungerar då de möter parterna direkt i situationerna. 
Redan där kan det finnas anledning att tillfråga dessa om medlingsverksamheten får kontakta 
dem.  
 
Vad gäller förankringen hos socialtjänsterna runt om i länet så ser det lite olika ut. Vissa 
kommuner har ett bra samarbete med socialtjänsten, då kanske främst på grund av att 
medlaren även arbetar som socialsekreterare och finns på plats. Där medlaren inte har sin 
arbetsplats på socialtjänsten så kan det vara svårare att få ärendena till verksamheten. Detta 
kan främst lösas med kontinuerlig information om vad som gäller. Det handlar inte så mycket 
om huruvida den enskilda socialsekreteraren, eller polisen heller för den delen, tycker att 
medling är bra eller inte. Detta skall alltid avgöras av parterna själva, naturligtvis under 
förutsättning att parten bedöms som lämplig. Med lämplig menas att det finns ett erkännande 
och att gärningspersonen känner ånger för vad denne gjort och att denne vill ställa till rätta 
och har en vilja att möta den brottsutsatte. Detta skall bedömas av antingen polis, 
socialsekreterare eller av medlingsverksamheten. Eftersom medlingsverksamheterna är 
organiserade under kommunernas socialtjänst så borde det inte finnas några problem med 
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tillgången på ärenden från socialtjänsten, men ändock så nämner ett par aktörer att detta 
problem föreligger. En aktör nämner att det saknas engagemang från socialtjänsten. Vad detta 
beror på anges inte, men det påverkar förmodligen medlingsverksamheten på ett negativt sätt.  
 
Som samarbetspartners nämns även åklagare och företag. Dessa är lika viktiga som polis och 
socialtjänst då medlaren t ex skall samråda med åklagaren om medling avses genomföras 
under pågående förundersökning och innan lagakraftvunnen dom enligt medlingslagens 6§. 
Här har även åklagaren möjlighet att välja påföljd beroende på om gärningspersonen har en 
vilja till gottgörelse eller inte. En del åklagare har nämnt att medling inte bör ske före en 
eventuell rättegång på grund av att utfallet kan ändras, det vill säga att den brottsutsatte kan 
känna att den längre inte vill driva sin fråga i rätten för att parterna redan kommit överens. 
Denna åsikt känns oviktig då medlarna skall informera parterna om att medlingsprocessen går 
parallellt med den vanliga rättsprocessen och därför inte kommer att påverka sakfrågan. 
Dessutom så kan rätten säkert avgöra och utröna en händelse även fast parterna sedermera 
kommit överens om hur de skall förhålla sig till varandra i framtiden vilket är den största 
frågan när det gäller medling. När det gäller företag så finns det olika vägar att informera 
dessa. De flesta medlingsverksamheter kontaktar företaget ifråga och informerar dem. En 
aktör har kontaktat företagarföreningen och deltagit och informerat vid ett utav deras möten. 
En del anser att snatterier på företag inte bör medlas då en företagare inte är en brottsutsatt 
person. Det ligger för visso mycket i det för det är inte en enskild person som är drabbad. Det 
är dock så att någon äger företaget som blir drabbat och därigenom förlorar mycket pengar på 
snatterier. Det kan också vara värdefullt för en butiksägare eller en butikschef att få tala om 
för gärningspersonen hur företaget drabbas och vad det innebär för företaget och de anställda. 
För gärningspersonen är det också viktigt att få höra detta då det kanske är det första 
brottsliga denne gjort. Och det är väl lite det som är poängen: att se till att denne får stå för 
vad den gjort redan på ett tidigt stadium för att det inte skall upprepas. Snatterier anses vara 
inkörsporten till grövre brottslighet och därför är medling även vid snatterier lite som att mota 
Olle i grind det vill säga en brottsförebyggande åtgärd.  

4.4 Medlingsärenden 
Då medlingslagen infördes så syftade denna främst till unga lagöverträdare. Detta var även 
BRÅ:s uppdrag, att skapa möjligheter för kommuner att tillhandahålla medling för just unga 
lagöverträdare. Åldern på unga lagöverträdare är flytande i den meningen men en undre gräns 
på tolv år anges i medlingslagens 5§. Är förövaren under tolv år får medling endast ske om 
synnerliga skäl föreligger. Fram till idag så har den övre gränsen varit 18 år, men inga hinder 
har förelegat att medla med äldre gärningspersoner då behov har funnits. I Norrbottens län så 
anger aktörerna oftast att medling sker med personer mellan 13-18 år. Några åldersgränser för 
den brottsutsatte finns inte utan allt handlar om lämpligheten och viljan att möta sin förövare.  
 
Det är oftast polisen men även socialtjänsten som tillhandahåller medlingsärendena som 
tidigare nämnts. Detta gäller alla aktörer i undersökningen. I en kommun så inkommer 
ärenden även från BOJ. Dessa har även deltagit i medlingsmöten som stödpersoner till den 
brottsutsatte. Den utsatte, och även gärningspersonen, har rätt att ta med sig en stödperson till 
medlingsmötet för känna trygghet och slippa komma dit ensamma. Två aktörer anger att de 
deltar vid polisförhöret där de kan presentera för gärningspersonen vad medling innebär. 
Detta är ett snabbt och smidigt sätt att förklara och det gör att gärningspersonen slipper göra 
flera besök vilket kan underlätta för denne. Alla aktörer utom två anger att det är problem med 
ärendetillgången. Det som nämns som anledningen till detta är att det verkar vara tidsbrist och 
bristande rutiner hos både polis och socialtjänst. Detta kan, som nämnts tidigare, troligen 
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avhjälpas med intensivare information och kanske genom att ta ett länsbeslut om hur detta 
skall se ut.  
 
Hur många medlingsbara ärenden som inkommit till de olika verksamheterna varierar kraftigt. 
Vissa aktörer anger att de bara har fått ett fåtal ärenden medan en aktör nämner över 130 
ärenden för både år 2004 och år 2005. Då det handlar om enskilda personer så varierar det 
även kraftigt på hur många förmöten som blivit av. Det handlar ju om viljan hos den unge att 
ställa till rätta och viljan att be om ursäkt. Därför är siffran på förmötena inte särskilt hög. 
Detsamma gäller antalet medlingar som genomförts av de inkomna medlingsbara ärendena. 
Då förmöte inte skett så anger en aktör att det varit på grund av tidsbrist hos medlaren. Detta 
får man anta är på grund av att denne även arbetat med annat än bara medling som tagit tid 
från medlingsverksamheten, så som diskuterats ovan. Andra aktörer anger att 
gärningspersonen först tackat ja till medling vid polisförhöret men sedan ångrat sig. Detta kan 
tyda på att polisen har en påverkan på gärningspersonen att göra rätt saker vid förhöret. Det 
kan också vara så att föräldern närvarat vid förhöret och att även denne har påverkat 
gärningspersonen att tacka ja till medling. Föräldrar har en tongivande roll när det kommer till 
förmöten och medling. Många föräldrar har aldrig hört talas om medling och är osäkra på hur 
detta skall påverka den unge varför de utan att veta något mer tackar nej till att närvara vid ett 
förmöte. Då det är den unge själv som skall avgöra huruvida de vill deltaga eller ej så förlorar 
medlingsverksamheten ofta chansen att förklara för den unge vad det innebär då det ofta är 
föräldern som avbokar förmötet. Det finns säkert många orsaker till varför de avbokar 
förmötet men en anledning som en aktör nämner är att föräldern inte vill att deras barn skall 
behöva möta den brottsutsatte. Frågan är då om det är den unge som själv fått välja eller om 
det är föräldern som själv tycker att det är jobbigt att möta den utsatte? Man kan anta att som 
förälder så innebär det mycket ångest och sorg när ens barn har begått ett brott och att de så 
snabbt som möjligt vill lämna det hela bakom sig. Det finns även föräldrar som påverkar åt 
andra hållet också. De vill att deras barn skall få lära sig hur man ställer till rätta och att man 
skall stå för det man gjort. De tackar säkert ja till förmöten även om deras barn helst skulle 
vilja slippa. Det finns även aktörer som anger att gärningspersonen själv redan kontaktat den 
brottsutsatte och bett om ursäkt varför de tackar nej till att deltaga på förmöte och medling. 
Även här kan man ana att föräldern påverkat sitt barn att stå för vad den gjort genom att 
kontakta den brottsutsatte men det kan även vara den unge själv som valt att kontakta den 
brottsutsatte. Den vanligaste anledningen till att ett förmöte ej resulterat i medling är att någon 
utav parterna tackat nej till att deltaga. Det är oftast gärningspersonen som tackar nej. Detta 
beror dock på vilket brott det handlar om. Ju grövre brott desto fler brottsutsatta som tackar 
nej. De vanligaste brottstyperna som resulterat i medling är snatteri, stöld, misshandel och 
skadegörelse. Av alla anmälda brott så är snatteri det vanligaste. Brottstyper som det inte 
medlas i är sexualbrott, brott mot staten samt närståendebrott. Det går dock att medla i alla 
brott som har en brottsutsatt men att medla i svårare ärenden som t ex sexualbrott och 
närståendebrott skulle kräva en mer terapeutisk utbildning för att parterna skulle uppleva det 
som bra och för att inga misstag skulle begås i medlingssituationen som skulle kunna förvärra 
situationen. Det är något fler flickor som deltagit i medlingar än pojkar trots att det är fler 
pojkar som blir anmälda för brott. Detta kan förklaras bland annat med att det är fler flickor 
som begår snatterier och att det mest medlas i snatteriärenden och att det är fler pojkar som 
begår misshandelsbrott där det även är fler som tackar nej till att deltaga i medlingar.  
 
Det verkar vara ett lågt antal medlingar som avslutas med skriftliga avtal. Endast ett fåtal 
ärenden hos två utav aktörerna har avslutats med ett avtal. Desto fler muntliga avtal verkar 
slutas. Detta kan bero på att det inte finns något intresse hos parterna att ingå avtal eller att det 
helt enkelt inte finns något att avtala om. I de flesta fall där muntliga avtal slutits så handlar 
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det om beteendeavtal, det vill säga att parterna muntligen kommer överens om hur de i 
framtiden skall förhålla sig till varandra. Detta sker dock bara hos en av aktörerna som 
besvarat enkäten. Någon uppföljning av avtalen verkar heller inte finnas. Dock anger en av 
aktörerna att uppföljning sker vid behov samt vid speciella tillfällen då parterna kommit 
överens om att medlaren skall kontrollera att avtalet följts. Det kan finnas en anledning till att 
följa upp avtalen och det är att om parterna vet om att detta kommer att ske så blir de mer 
angelägna om att avtalet följts. Det viktigaste är dock att parterna själva får bestämma 
huruvida de vill teckna avtal samt hur avtalet skall se ut. Parter som själva får bestämma 
innehållet i ett avtal har en större benägenhet att hålla det som de är överens om. De är själva 
delaktiga i beslutet. Ingen aktör har angett att ett avtal har brutits och åter kommit till 
medlingsverksamheten. Skulle ett avtal brytas så har den andre parten rätt att civilt driva talan 
i domstol om att ett avtalsbrott har skett. Detta har än så länge inte hänt i Norrbotten. 
 
Vad gäller avbrutna medlingar så anger två aktörer att de inte haft några avbrutna medlingar,  
en aktör anger att de haft en avbruten medling, en annan att de haft 13 avbrutna medlingar. En 
avbruten medling är där parterna vid förmöte tackat ja till medling men innan själva 
medlingsmötet ångrat sig och avbokat medlingen. Det kan finnas många orsaker till varför 
någon väljer att avbryta processen, men en anledning kan vara att personen inte vågar möta 
den andre. Det kan vara nog så jobbigt att erkänna för sig själv att man begått ett brott varför 
det kan vara ännu jobbigare att behöva erkänna det även för den utsatte och då även med flera 
personer vid samma möte. En annan orsak till avbrutna medlingar är att någon utav parterna 
helt enkelt inte dykt upp vid själva medlingsmötet. Vid ett sådant tillfälle försöker man boka 
ett nytt möte, om det är ok för den andra parten, men skulle parten utebli ytterligare en gång 
så finns det ingen anledning att utsätta den part som finns på plats för eventuellt flera 
ogenomförda medlingar. Många lägger ner mycket tid och energi på att deltaga på 
medlingsmötet och skall därför inte behöva utsättas för den andre partens ointresse. 

4.5 Sammantaget 
Har då länets invånare tillgång till medling i dagsläget? Jag skulle vilja svara nja på den 
frågan. Det finns verksamheter men inte överallt och där verksamheter finns så verkar det inte 
fungera tillfredsställande. Det som över lag verkar vara det som fungerar bäst är samarbetet 
mellan de olika instanserna även om förbättringar alltid kan göras. Även ekonomin verkar 
vara något som har fungerat tillfredsställande. De få inkomna ärendena till länets 
verksamheter skvallrar om att det är någonstans det, så att säga, klickar. Förhoppningsvis 
kommer detta att förändras i takt med att medling får en allt större legitimitet och blir mer 
känt hos gemene man samt att beslut fattats om att medling skall bli obligatoriskt i samtliga 
Sveriges kommuner från och med januari 2008. Det gäller att alla kommuner under 2007 
utvecklar och förbereder sig inför denna lagändring för att medling skall bli självklar överallt. 
Organisatoriskt så kan man hoppas att medling får en trygg plats i varje kommuns 
organisation från och med januari 2008.  
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