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Sammanfattning 

Medling vid brott är ett möte mellan två eller flera personer i konflikt med varandra, och 
en utomstående person som ser till att man pratar om det man är oenig om och de följder 
det haft för den enskilde. I Sverige finns medling vid brott  i de flesta kommunerna men 
det är inte i alla som medlingsverksamheten fungerar som det är tänkt. Vårt syfte med 
denna uppsats är att redogöra för hur medlingsverksamheten ser ut i Norrbotten idag samt 
att försöka besvara frågan varför medlingsverksamheterna fungerar så olika i 
kommunerna i Norrbottens län. Uppsatsen berör endast medlingsverksamheten i 
Norrbotten och hur denna är uppbyggd vad gäller medling vid brott. För att nå vårt syfte 
har vi utfört intervjuer med personer runt om i länet, som på ett eller annat sätt är 
ansvariga eller arbetar med medling vid brott, i just deras kommun. Vi finner att det finns 
medlingsverksamheter runt om i länet förutom i  ”Östra Norrbotten” och Piteå. Dessa 
medlingsverksamheter fungerar dock ej tillfredställande. Vi drar även  slutsatsen att det 
för en fungerade medlingsverksamhet krävs ett gott samarbete mellan de olika berörda 
parterna såsom polis, åklagare,  socialtjänst och kommun för att nå en fungerande, och 
för medlingen livsviktig, ärendetillförsel. Dessutom krävs kunskap och engagemang från 
dessa parter för att driva medlingens utveckling i kommunerna framåt. 
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Abstract 

Victim- offender mediation is a meeting between two or more persons in conflict with 
each other, and a third party who´s job it is to make the parties talk with each others 
about the conflict and the consequenses that have affected them.  
In Sweden, victim-offender mediation is available in most municipalities but it is not in 
all of these municipalities it is working as it is intended. 
Our purpose with this essay was to describe the mediation activities in Norrbotten county 
today and to try to answer the question why the mediation activities differs between the 
municipalities in the county of Norrbotten. The essay concerns only the mediation 
activities in Norrbotten and how this is working concearning victim-offender mediation.  
To reach our purpose we have made interviews with persons around the county, who in 
one way or another, are responsible or working with crime mediation in their 
municipality. We found that there are mediation activities around the county, except from 
”East Norrbotten” and Piteå, but these mediation activities are not working as they should 
be. We also found that for a working mediation activity it is necessary to have a good 
cooperation between the different parties such as police, social service and municipality 
to reach a working, and for crime mediation, vital case supply. Furthermore, it demands 
knowledge and engagement from these parties to drive the development of crime 
mediation forward in the municipalities.  
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1. Konflikt 

För de flesta människor har ordet, konflikt en negativ innebörd. Det innebär för många 
något farofyllt, smärtsamt, traumatiskt eller allmänt obehagligt. Väldigt sällan hör man 
ordet i samband med ord som produktivitet, utveckling, omorientering, växande och 
optimering. Ändå kan en konflikt vara just detta - en möjlighet till förändring och ett sätt 
att klargöra förväntningar.1 
 
När man befinner sig mitt i en konflikt har man ofta mist tilliten till den eller dem som 
man är i konflikt med. Kanske har man även tappat tron på att det finns en lösning på 
konflikten. Det är i sådana situationer som medling kan vara en möjlighet. Medling är ett 
möte mellan två eller flera personer i konflikt med varandra, och en utomstående person 
som ser till att man pratar om det man är oenig om och det följder det haft för den 
enskilde. 2 
 
I den kända artikeln, Conflicts as Property, skriver Nils Christie att konflikter ofta tas från 
dem som är direkt involverade och på så sätt antingen har försvunnit eller blivit andras 
egendom.  Han menar att konflikterna bör bli använda och inte bara lämnade att vittra 
bort, de bör dessutom bli använda och till nytta av dem som saken gällde från början.3  
Han skriver vidare om de professionella tjuvarna av konflikter såsom stat och advokater 
och kommer med ett påstående:  

 
”Criminal conflicts have either become other people’s property- primarily the 
property of lawyers- or it has been in other people’s interests to define conflicts 
away.”4 

 
 
 

                                                 
1 Norman Jan, Medling och andra typer av ADR, s 15 
2 http://konfliktraadet.no/templates/page.aspx?id=422 2006-02-22 kl 12:48 
3 Christie Nils, The British Journal of Criminology Vol 17 No.1  “Conflicts as Property”, s 1  
4 Ovan not 3 a a,  s 5 

http://konfliktraadet.no/templates/page.aspx?id=422
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1.1 Bakgrund 

Medling vid brott existerar nu i många länder men verksamheten skiljer sig åt på flera 
sätt. I vissa länder kan medling användas istället för åtal, rättegång eller påföljd. 
Medlingen kan också utgöra en del av en påföljd. Den kan å andra sidan äga rum 
parallellt med rättsprocessen som ett komplement till denna. Medlingen kan ses både som 
en åtgärd främst riktad mot gärningspersonen och som ett stöd för den brottsutsatte. 
Programmen kan vara ett sätt att bemöta en växande ungdomsbrottslighet, ett försök att 
avlasta rättsväsendet eller enbart en ny metod för praktiker att handskas med ett gammalt 
problem.  
I Sverige finns medling vid brott i de flesta kommunerna men det är inte i alla som 
medlingsverksamheten fungerar som det är tänkt. I maj förra året( 2005) genomförde vi 
tillsammans med några andra kursdelstagare en Case-studie i kursen Medling (IER350) 
vid Luleå Tekniska Universitet. Vårt syfte var att kartlägga medlingsverksamheten i 
Norrbottens län. Studien visade att medlingsprojekt hade bedrivits och bedrevs inom 
länet. Projekt mellan olika kommuner såsom projektet ” Östra Norrbotten”(Kalix, 
Överkalix, Övertorneå och Haparanda) var nedlagt och samarbetet i ”Kraftfält Norr ”( 
Kiruna, Gällivare, Jokkmokk och Pajala) fungerade inte tillfredställande.  
Samtidigt blev tex. Luleå framgångsrikt vad gällde medling vid brott. Varpå man ställer 
sig frågan: Hur ser det ut idag? Och varför lyckas en kommun med sin verksamhet när en 
annan inte ser något annat val än att lägga ner sin? 
 

1.2 Syfte 

Vårt syfte med denna uppsats är att redogöra för hur medlingsverksamheten ser ut i 
Norrbotten idag samt att försöka besvara frågan varför medlingsverksamheterna fungerar 
så olika i  kommunerna i Norrbottens län. 
 

1.3 Frågeställningar 

- Hur fungerar medlingsverksamheterna i de olika kommunerna i Norrbotten idag? 
- Vad skiljer kommunerna åt vad gäller medlingsverksamheten? 
- Är det någon skillnad i kommunerna jämfört med för ett år sedan dvs. har utvecklingen 
gått framåt eller bakåt? 
- Vilka är orsakerna till att medlingsprojekten inte lyckats i vissa kommuner ?  
 

1.4 Avgränsning 

Uppsatsen berör endast medlingsverksamheten i Norrbotten samt hur denna är uppbyggd 
vad gäller medling vid brott.  
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1.5 Metod 

Uppsatsen bygger delvis på en litteraturstudie av svensk rätt, tidigare gjord case-studie i 
kursen Medling(IER 350) samt annan litteratur på området, men uppsatsen kommer att få 
formen av en komparativ studie av de olika kommunerna i Norrbottenslän. För att nå vårt 
syfte har vi utfört intervjuer (bilaga 1)med personer runt om i länet, som på ett eller annat 
sätt är ansvariga för eller arbetar med medling vid brott, i just deras kommun. 
Intervjuerna med ansvariga i Luleå, Piteå, Boden, Arvidsjaur och Haparanda gjordes på 
plats medan intervjun  med Kiruna gjordes per telefon. 
Informationen om vilka kommuner som samarbetar och har samarbetat fick vi vid den 
första intervjun som gjordes med medlingssamordnaren i Norrbotten, Monica Norberg, 
samt från tidigare utförd case-studie.  
 

1.6 Disposition 

Vi har valt att först beskriva begreppet reparativ rättvisa samt vad medling är för något 
för att läsaren skall få en grund att stå på. Vidare har vi sedan valt att beskriva nuvarande 
lagstiftning i Sverige då vi anser det vara av vikt för det fortsatta läsandet att  ha 
förståelse för medlingens roll i landet idag. Sist i uppsatsen har vi valt att fördjupa och 
koncentrera oss på medlingsverksamheten i Norrbotten för ett uppfyllande av vårt syfte. 
. 
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2. Reparativ rättvisa 

Medling mellan brottsutsatt och gärningsperson bygger på filosofin om reparativ rättvisa. 
Reparativ rättvisa kan definieras som en process i vilken parter som berörs av ett brott 
samlas för att tillsammans lösa hur man skall hantera följderna av brottet och dess 
verkningar i framtiden. I litteraturen skiljs ibland mellan reparativ rättvisa samt 
bestraffande och rehabiliterande rättvisa. Bestraffande rättvisa kännetecknas av statens 
maktutövning. Den fokuserar på brottet, tillfogar gärningspersonen obehag, strävar efter 
vedergällning och ignorerar den brottsutsatte. Den rehabiliterande rättvisan sker inom 
ramen för välfärdsstaten. Denna form av rättvisa fokuserar på gärningspersonen och ger 
denne behandling för att rätta till och anpassa sitt beteende. Gemensamt för den 
straffande och rehabiliterande rättvisan kan således sägas vara att de fokuserar på 
gärningspersonen och ignorerar den brottsutsatte.5 
När det däremot gäller den reparativa rättvisan, så ligger fokus på att reparera skadan som 
uppstått genom att hålla gärningspersonen direkt ansvarig för sitt beteende och inte för 
den lag denne brutit mot.6 
 
Medling eller medlingsliknande verksamhet är inte något nytt, utan har i olika tappningar 
utövats under århundraden av vissa ursprungsbefolkningar, men teorierna om reparativ 
rättvisa började växa fram under 1960- och 1970 talen. Själva begreppet reparativ rättvisa 
utvecklades dock redan på 1950-talet. Reparativ rättvisa har alltså inte börjat i teorin för 
att sedan appliceras på verkliga förhållanden utan snarare tvärtom. Man har utgått från en 
praktik och senare har teorier växt fram. Det finns inte heller någon enhetlig teori utan 
man kan snarare tala om olika teoretiska inriktningar, vilka skiljer sig en del åt 
sinsemellan.7  
 
Det finns det två huvudsakliga sätt att betrakta reparativ rättvisa på i litteraturen och 
dessa skiljer sig visserligen på vissa punkter men enas om visionen av det goda 
samhället: 
1. Processuppfattning. 
Enligt detta betraktelsesätt förklaras reparativ rättvisa som en distinkt process och ses 
som en kontrast till det konventionella rättsystemet, som anses betrakta brottsutsatta och 
gärningspersoner som motståndare och som förhindras att kommunicera direkt med 
varandra och förväntas vara passiva. Alla viktiga beslut fattas istället av professionella 
aktörer. Inom reparativ rättvisa är brottsutsatt och gärningsperson istället delaktiga i 
medlingssessioner som utformats för att hjälpa båda parter. Utifrån processperspektivet 
beskrivs hela händelseförloppet som en process där alla som på något sätt berörs av 
brottet träffas för att diskutera den skada som uppkommit och hur den skall repareras. 
Istället för att lämna över till professionella aktörer tar de som brottet berör hand om det 
själva och hittar lösningar som möter deras lokala behov. Utifrån det här betraktelsesättet 
är inte straff som avskräckande eller inkapaciterande åtgärd nödvändigt för att kontrollera 
brottslighet. Istället bör man försöka ”öppna ögonen” på gärningspersonerna för att på så 
sätt få dem att se skadan av sitt beteende, ingjuta empati i dem och stärka deras band till 
                                                 
5 SOU 2000:105, Medling vid ungdomsbrott, s47 ff. 
6 Umbreit et al, Facing Violence, s 7 
7 BRÅ 2005:14, Medling vid brott i Sverige under 2000-talet, s 12 
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lokalsamhället. Genom reparativ rättvisa kan man, enligt detta processinriktade synsätt, 
uppnå att gärningspersonerna reparerar den skada de orsakat, liksom att de upplever och 
uttrycker ånger, så att de återintegreras till det laglydiga samhället plus att de 
brottsutsattas känslomässiga sår läks.  
2. Värdeuppfattning. 
Enligt detta betraktelsesätt skall reparativ rättvisa ses som en uppsättning reparativa 
värden och detta betraktelsesätt anser att anhängarna av processuppfattningen missar det 
väsentligaste; nämligen värderingarna som vägleder dem. De anser också att det 
konventionella rättsystemet reagerar på skadan av brottet genom att själva åsamka skada 
fast genom straff. Reparativ rättvisa däremot, vägleds av helande. Andra värderingar som 
innefattas av detta synsätt är demokrati, socialt stöd, omsorg, kärlek och jämlik 
kommunikation. I den ansatsen används termer som inte normalt brukas i vanlig 
rättskipning som exempelvis medkänsla, befrielse, förlåtelse och försoning. Den s.k. 
militaristiska hållningen i konventionell rättskipning ersätts med en fredlig 
samarbetsdialog. I reparativ rättvisa försöker man praktisera en uppsättning av etiska 
idéer om hur vi bör relatera till andra människor, särskilt till sådana som åsamkar oss 
skada. Istället för stränghet bör vi stärka relationerna till dem, istället för att skrämma 
dem till bättre vetande bör vi väcka dem för att få dem att utveckla ett samvete. Detta är 
en uppgift som kräver tålamod och samt en mer kärleksfull attityd och istället för att 
fokusera på skillnaden och behandla gärningspersonerna som olika oss själva, bör vi se 
till likheten mellan oss och dem. 8 
 
Reparativ rättvisa ger ett helt nytt synsätt på reaktionerna mot brott. I stället för att brottet 
anses ha begåtts mot staten, vilket är det allmänt omfattande synsättet i vår del av 
världen, förutsätter reparativ rättvisa att brottet i första hand är att se som en konflikt 
mellan brottsutsatt och gärningsperson. Den person som har utsatts för brottet är den som 
i första hand är att se som ”utsatt”, staten kommer i andra hand. Reparativ rättvisa 
placerar både den brottsutsatte och gärningspersonen i aktiva konfliktlösarroller som 
fokuserar på gottgörelse för den materiella- och emotionella skada som brottet har 
orsakat. När det är möjligt kan dialog och förhandling utgöra centrala inslag i reparativ 
rättvisa. Att lösa framtida problem anses viktigare än att fastställa skuld för ett tidigare 
beteende. Tryggheten i samhället är väsentlig, men hårda straff för gärningspersonen är 
mindre viktiga än att ge möjlighet för offret att bearbeta händelsen och få gottgörelse, 
liksom möjligheten att påverka gärningspersonerna med de mänskliga konsekvenserna av 
deras handlande. 9 
 
Den reparativa rättvisan ser inte bara till den skada som orsakats den brottsutsatte utan 
också till hur brottet skadat gärningspersonen och samhället. Man fokuserar på den 
brottutsattes läkande, gärningspersonen återanpassning samt samhällets återställelse. I 
många exempel, men absolut inte alla, av reparativa förfaranden inkluderas ett ”face to 
face” möte mellan den brottsutsatte och gärningspersonen. Ofta är även stödjande 
personer och familjemedlemmar närvarande. Dessa småskaliga personliga möten skiljer 
de reparativa processerna än mer från domstolsförfarandet. Sådana möten är olika 
definierade såsom, ”victim offender mediation”, ”victim offender conferencing”, victim 
                                                 
8 BRÅ 2005:14, Medling vid brott i Sverige under 2000-talet, s 13  
9 SOU 2000:105, s 48 
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offender dialogue”, ”circles” eller också den tidigare definitionen ”victim offender 
reconciliation”.10 
 
Howard Zehr menar dock att reparativ rättvisa inte nödvändigtvis är motsatsen till 
retributiv rättvisa. Ett gemensamt och primärt mål för båda synsätten är att ställa allt 
tillrätta, att rättfärdiga genom ömsesidighet. Det som skiljer förslagen åt är på vad som 
effektivast säkerställer balansen. Både reparativa och retributiva teorier om rättvisa 
erkänner en elementär moralisk intuition, att balansen har blivit störd av att någon gjort 
fel. Följaktligen, den brottsutsatte förtjänar något och gärningspersonen är skyldig något. 
Båda synsätten argumenterar dock för att det måste finnas ett proportionellt förhållande 
mellan handling och gensvar. Det som skiljer dem åt är dock hur man skall uppfylla 
skyldigheter och återställa balansen. Inom Retributiv rättvisa menar man att smärta skulle 
rättfärdiga det begångna brottet, men i praktiken är det ofta inte så, vare sig för den 
brottsutsatte eller för gärningspersonen. Reparativ rättvisa, däremot, menar att det som 
verkligen rättfärdigar är kunskapen om den brottsutsattes skador och behov, kombinerat 
med en aktiv insats att stödja gärningspersonen att ta ansvar, ställa fel tillrätta samt att 
söka orsakerna till gärningspersonernas handlande. Genom att rikta detta behov av 
rättfärdigande till något positivt, har reparativ rättvisa potentialen att bekräfta både 
brottsutsatt och gärningsperson och att hjälpa dem att förvandla deras liv.11 
 
Umbreit skriver att brottsutsatta känner sig i allt större utsträckning frustrerade och 
alienerade av det nuvarande rättsystemet. Även fast rättsystemet existerar just för att 
individer i samhället blivit kränkta av kriminella handlingar så har brottsutsatta ingen 
juridisk ställning i amerikanska domstolar. Brottet är mot staten och statliga intressen 
driver processen mot att utkräva rättvisa.12 Detta synsätt är ju även ytterst aktuellt och 
intressant även i Sverige där den brottsutsatte inte heller har någon egentlig juridisk 
ställning vad gäller utkrävandet av rättvisa.13 
 
Nils Christie menar att brottmål, precis som tvistemål, är att se som en konflikt mellan 
två parter, nämligen gärningspersonen och den brottsutsatte. I det västerländska 
rättsystemet har dock brottmålen istället blivit en konflikt mellan en av parterna, 
gärningspersonen, och staten. Den brottsutsatte som representeras av staten i form av 
åklagare, blir ofta åsidosatt och nekat rätten till sin egen konflikt. Också 
gärningspersonen representeras ofta av en jurist och parternas konflikt blir juristernas 
egendom. Medborgarna har små möjligheter att delta i sina egna konflikter trots att det är 
av stor betydelse för dem. Den brottsutsatte är särskilt utsatt. Genom brottet åsamkas 
offret fysisk, materiell och/eller psykisk skada. Under brottsutredningen kräver polis och 
åklagare insatser av den brottsutsatte, som i slutändan blir fråntagen sin konflikt i 
rättsprocessen. Enligt Christie behövs det för brottmålen en slags grannskapsdomstolar 
bestående av lekmän specialiserade på konfliktlösning och målsättningen är att den 
brottsutsatte och gärningspersonen skall lösa sin konflikt på egen hand.14 

                                                 
10 Umbreit et al, Facing Violence s 8 
11 Zehr Howard, The little book of restorative justice, s 58 f  
12 Umbreit Mark, The handbook of victim offender mediation, s xxvi 
13 Författarnas kommentar. 
14 SOU 2000:105, s 50 ; Christie Nils, Conflict as property, The British Journal of Criminology No 1, 1977 
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Det finns också andra som har argumenterat för att rättvisan bör tas ned till 
grannskapsnivå. Den australiensiske professorn John Braithwaite har framfört teorin om 
”reintegrative shaming”.15 Han har noterat att i samhällen med låg brottslighet lever 
människor som bryr sig om varandra och den sociala kontrollen är stark. Det finns också 
klara regler för i vilken omfattning avvikande beteenden accepteras och individerna 
föredrar att vara aktiva i konfliktlösningen. Enligt Braithwaite fungerar en intern kontroll 
från lagöverträdarens närområde mer brottsförebyggande än en extern, statlig kontroll. 
Om det vanliga rättsväsendet är ineffektivt bör man ta ner rättvisan på grannskapsnivå. 
Rättsväsendet blir på så sätt avlastat och den sociala kontrollen inom ett visst geografiskt 
område ökar. Detta ger möjlighet till ett informellt fördömande av ett felaktigt beteende. 
Gärningspersonen ges dock möjlighet att integreras i samhället istället för att 
stigmatiseras. För att integrationen skall vara möjlig krävs att gärningspersonens 
omgivning tar aktiv del i processen.16 
 
2.1 Vad är Medling? 

Medling är ett av verktygen i en bredare konfliktlösningsarsenal, i litteraturen vanligtvis 
kallad ADR – Alternative Dispute Resolution. 17 Med ADR avses, i första hand, olika sätt 
att lösa konflikter utan domstolarnas hjälp, exempelvis genom förhandling eller medling. 
Rent allmänt kan sägas att ADR-processerna är mindre formbundna än 
domstolsförfarandet – parterna väljer oftast själva vilken eller vilka som skall försöka 
lösa tvisten. Förfarandet är i regel också snabbare och billigare än domstolsförfarande – 
parterna bestämmer själva när förfarandet skall sättas igång och när det skall sluta. 
Förfarandet kännetecknas inte heller av samma motsatsförhållande mellan parterna – man 
försöker vara mer medparter än motparter. 18 
 
Vid medling är växelverkan mellan människorna det centrala. Parterna möts och tar ett 
personligt ansvar för konfliktsituationen. Medlingen kan vara lyckad trots att någon 
överenskommelse inte kommer till stånd. Medlingen är baserad på förtroende, medlaren 
ska vara neutral och opartisk. 19 
 
Medling vid brott är en process som ger den brottsutsatte möjligheten att träffa 
gärningspersonen på ett säkert och strukturerat sätt med målet att hålla gärningspersonen 
direkt ansvarig medan man kan erbjuda viktigt bistånd och kompensation till den 
brottsutsatte.20  
 
Genom att bli assisterad av en utbildad medlare får den brottsutsatte möjlighet att låta 
gärningspersonen veta hur brottet har påverkat honom eller henne, få svar på frågor, och 

                                                 
15Återintegrerande skambeläggning, författarens översättning 
16 SOU 2000:105, s 51; Braithwaite John, Crime, shame and Reintegration, Cambridge University Press, 
1989 
17 Norman Jan, Medling och andra typer av ADR, s.11 
18 Ovan not 17, a a s.26 
19 Suomen Sovittelun Tuki ry, Handbok för medlare, s 14 
20 Umbreit Mark, The handbook om victim offender mediation, sxxxviii 
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bli direkt involverad i att utveckla en återbetalningsplan för den skada eller förlust 
gärningspersonen åsamkat. Gärningspersonerna får möjlighet att ta direkt ansvar för 
deras beteende samt att förstå den fulla effekten av deras handlande och göra upp en plan 
för att rätta till.21 
 
Nehlin et. al. skriver följande vad gäller brott som unga gärningspersoner begår ”Medling 
skapar ett utrymme för ungdomar och deras brottsoffer att gemensamt reflektera över det 
som hänt och hur det påverkar dem själva och den andra. Här finns chansen att visa mod 
och vilja till gottgörelse, till ett återställande av normala relationer”.22 
  
I Statens Offentliga Utredningar (SOU) sägs det att det är svårt att finna en exakt och 
rättvisande definition av vad medling är. Medling kan sägas vara en alternativ metod för 
konfliktlösning. I huvudsak innebär medling att de tvistande parterna möts inför en 
oberoende medlare och vid detta möte försöker komma fram till en lösning på konflikten. 
I vissa fall har medling valts som konfliktlösningsmetod på grund av att tvisten måste 
lösas snabbt. I andra fall kan det vara fråga om bestående eller framtida nära relationer 
som motiverat medling, eftersom det i dessa fall är värdefullt att tvisten löses i 
samförstånd. Medling vid ungdomsbrott kan även motiveras av andra skäl, t.ex. att vara 
rehabiliterande för både gärningsperson och brottsutsatt samt verka brottsförebyggande. 
Det bör uppmärksammas att medlingsförfarandet kan skilja sig mycket åt från fall till fall. 
Detta beror bland annat på vilken typ av brott ärendet gäller, vem som är brottsutsatt och 
hur den personen har påverkats av brottet samt vem som är gärningsperson.23  
 

                                                 
21 Umbreit Mark, The handbook om victim offender mediation, sxxxviii 
22 Nehlin et. al. , Medling vid brott, s 16 
23 SOU 2000:105, Medling vid ungdomsbrott, s.45ff 
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2.2 Medlingsprocessen 

2.2.1 Val av metod 

Medling kan ske på olika sätt. I en metod har medlarna parterna placerade i olika rum och 
går skytteltrafik mellan dessa med buden. Skyttelmetoden är exempelvis normalformen 
för medling per telefon, men även där kan parterna träffas personligen vid olika tillfällen. 
Initialsamtalen brukar ta ungefär 45 minuter till en timme, medan personliga möten 
brukar ta runt tre timmar. Normalt behövs cirka tre möten.24 
I en annan metod har medlarna parterna i samma rum hela tiden, konferensmetoden. Alla 
tar del av all information. Undantagsvis kan parterna här sitta i olika rum, men det strider 
mot metodens grundfilosofi. En tredje metod blandar de två ovan nämnda metoderna på 
så sätt att man större delen av tiden sitter var för sig, men samlas när det finns skäl att 
stämma av möjligheterna till en överenskommelse eller för att gemensamt belysa eller 
förhandla om viss fråga.25 
 
Umbreit menar att den humanistiska medlingen kräver en ”nondirective style” vilket 
innebär att medlaren hjälper parterna i en process av dialog och gemensamt bistånd, i 
vilken de hjälper varandra genom att direkt dela känslor och information om konflikten 
med minimala avbrott.26 Medlaren öppnar medlingen och fastställer en ton som 
uppmuntrar parterna att känna sig säkra, förstå processen samt att tala direkt till varandra. 
Medlarens förmåga att dra sig tillbaka i bakgrunden är direkt relaterat till kontakten med 
parterna och att ha säkrat deras förtroende före det gemensamma mötet. Utan dessa 
förmöten med parterna i en konflikt är det enligt Umbreit osannolikt att en rent 
”nondirective style” av medling kan användas. Processen av dialog och gemensam 
medverkan kan inte lyckas om inte alla parter litar på medlaren, känner sig säkra och 
rimligen bekväma samt att medlaren stannar i bakrunden tills denne behövs.27 
Umbreit varnar dock för att man inte skall förväxla denna typ av medling med passiv typ 
av medling i vilken medlaren erbjuder lite anvisning, ledarskap eller vägledning.28 
 
2.2.2 Val av plats 

Valet av plats måste också självklart uttryckligen godkännas av båda parter, om 
medlingen inte är tvingande. Olika platser har olika fördelar. Att medlaren väljer att vara 
i egna lokaler ger fördelen av att kunna arrangera rum, sittning, förtäring och 
administrativa resurser på ett ändamålsenligt och välkomnande sätt. Att träffas hos någon 
av parterna kan vara en fördel om den parten är den som är i mest behov av trygghet för 
att kunna genomföra kreativa förhandlingar, och den andre parten inte motsätter sig 
detta.29  
 

                                                 
24 Norman Jan, Medling och andra typer av ADR, s 71 
25 Ovan not 24 a a, s 71 
26 Umbreit Mark, The Handbook of victim offender mediation, s 14 
27 Ovan not 26 a a, s 14 
28 Ovan not 26 a a, s 14 
29 Ovan not 24 a a, s 72 
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Även rummets utformning kan vara av betydelse för processen. En inbjudande och varm 
atmosfär, gör ofta parterna mer vänligt stämda och avslappnade. Miljöfaktorer såsom 
färger, belysning, möbler mm kan vara av betydelse.30 
 
Medlaren bör komma tidigt för att arrangera rummet på ett sätt som är mest gynnsamt för 
medlingen. Utrymmet bör vara tyst och privat, tillräckligt litet för att skapa en känsla av 
intimitet samt att underlätta för parterna att höra varandra men ändå stort nog för att 
undvika en känsla av fångenskap.31 
 
Umbreit menar att placering av hur man sitter är viktigt. Att låta parterna sitta mitt emot 
varandra innebär en naturlig ögonkontakt och är centralt för processen av direkt 
kommunikation och dialog. Om ett bord är nödvändigt så bör medlaren sitta på ena änden 
av bordet och parterna mittemot varandra. Medlarledd dialog och ömsesidigt bistånd är 
mycket svårare att genomföra när de involverade parterna sitter bredvid varandra med 
ansiktena mot medlaren. Givetvis kan alternativa stolsplaceringar göras om någon av 
parterna känner sig obekväm eller utsatt av att sitta ansikte mot ansikte.32 
 
 

                                                 
30 Norman Jan, Medling och andra typer av ADR, s 73 
31 Umbreit Mark, The Handbook of victim offender mediation, s 48 
32 Ovan not 31 a a, s 15 
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3. Medling vid brott i Sverige  

De senaste decennierna har alternativa påföljder diskuterats i Sverige. I dessa 
diskussioner har medlingen tagits upp.  En rad olika medlingsprojekt har initierats där de 
flesta haft karaktären av en försöksverksamhet.33 
 
Den svenska medlingsverksamheten, vad gäller främst unga gärningspersoner, både 
startade och växte fram spontant på olika orter och utan styrning från statsmakterna. De 
första verksamheterna började i Hudiksvall och i Solna/Sundbyberg år 1987. Sedan 
dröjde det till år 1994 innan ytterligare medlingsprojekt startade, ett i Västerås och ett i 
Växjö. Året därpå, 1995, startade ett medlingsprojekt i Uppsala som delvis finansierades 
av Brottsoffermyndigheten. Samma år startade också Lund ett medlingsprojekt benämnt 
”Offer och ungdomsbrottsling skall träffas”. Efter dessa medlingsprojekt har även andra 
platser inlett medlingsverksamhet. I januari 1998 bildades även en förening, Föreningen 
för medling i Sverige, som hade syftet att verka för att medlingen som 
konfliktlösningsmetod skulle utvecklas och spridas runt om i Sverige. Samma år i april 
fick Brottsförebyggande rådet (BRÅ) i uppdrag av regeringen att inleda en 
försöksverksamhet med medling för unga lagöverträdare. BRÅ skulle följa och samordna 
de projekt som omfattades av försöksverksamheten samt utvärdera dessa. 
Försöksverksamheten kom att omfatta 32 olika projekt och av dessa har många fortsatt 
sin verksamhet även efter försökstidens utgång. Förutom dessa projekt förekommer 
medling på ytterligare ett stort antal platser i landet.34 Enligt en medlingsenkät som BRÅ 
genomförde våren 2003 uppgav drygt 100 kommuner att medling fanns att tillgå i 
kommunen, men de allra flesta av dessa kommuner hade en mycket liten verksamhet. En 
ny enkät skickades ut till kommunerna våren 2005 för att se hur verksamheten utvecklats 
under de två år som gått sedan förra undersökningen. Av de totalt 291 kommuner 
(inklusive Stockholms stadsdelar) som besvarat enkäten har 169 kommuner/ stadsdelar 
uppgivit att de har medling vid brott tillgängligt. 14 kommuner har uppgivit att de 
tidigare haft medling men att verksamheten nu lagts ned. Av dem som inte besvarat 
enkäten har några erhållit ekonomiskt stöd från BRÅ och har således medling i 
kommunen. Verksamheten är också mer omfattande än vid förra mätningen. Idag bedrivs 
sålunda medling på många orter. Av de siffror som finns tillgängiga kan man sluta sig till 
att medling finns att tillgå i mer än hälften av landets kommuner. De medlingsprojekt 
som hittills fått ekonomiskt stöd från BRÅ innefattar 141 kommuner. Alla har inte egen 
medlingsverksamhet, utan samarbetar med en eller flera andra kommuner i regionen och 
några köper medlingstjänster från en annan kommun.35 
 

                                                 
33 Nehlin, Lindström & Svanberg, Medling vid brott, s 54 
34 Prop. 2001/02:126, s 12 
35 BRÅ Rapport 2005:14, s 34 
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3.1 Lag (2002:445) om medling med anledning av brott 

Lagstiftningen på området har i dag karaktären av en ramlag. Detta på grund av att 
lagstiftningen måste vara flexibel och tillåta en vidareutveckling av medlingen. Vidare 
måste hänsyn tas till de särskilda förutsättningarna och omständigheterna i varje enskilt 
fall, såväl brottets beskaffenhet som gärningspersonens och den brottsutsattes person.36 
Lagen är tillämplig på medling som anordnas av kommun och stat med anledning av 
brott. Medlingen skall även ske i båda parters intresse. Målet med medlingen är att 
minska de negativa följderna av brottet och ge gärningspersonen insikt om 
konsekvenserna av brottet.37  
Medling vid brott innebär att gärningsperson och brottsutsatt träffas tillsammans med en 
opartisk medlare och talar om brottet. 38 Den brottsutsatte får möjlighet att bearbeta sina 
upplevelser samtidigt som gärningspersonen får möjlighet till ökad insikt om brottets 
konsekvenser. De brott som medling behandlar skall vara anmälda till polisen. Lagen 
(2002:445) om medling med anledning av brott tar främst sikte på unga gärningspersoner 
och trädde i kraft den 1 juli 2002.39  
 

                                                 
36 Prop. 2001/02:126, s.33 
37 Lag (2002:445) om medling vid anledning av brott, 1 §, 3 § och 5 § 
38 http://www.medlingvidbrott.se/ 
39 www.bra.se 

http://www.medlingvidbrott.se
http://www.bra.se
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3.1.1 Vid vilka brott kan medling ske? 

En förutsättning för att medling skall vara aktuellt är att brottet är polisanmält och att 
gärningspersonen har erkänt gärningen eller delaktighet i denna. I lagen finns ingen 
reglering om vid vilka brott som medling skall användas. Enligt förarbetena finns inte 
heller tillräckligt starka skäl för att genom lagreglering utesluta några brott från 
medling.40 
 
Vid s.k. brottsofferslösa brott, till exempel narkotikabrott är dock inte medling möjligt.  I 
förarbetena nämns också att medling kan vara direkt olämpligt vid vissa brott såsom 
sexualbrott i allmänhet och även våldsbrott riktade mot nära anhöriga. Vid sådana 
allvarliga och integritetskränkande brott kan det ibland finnas skäl att avstå från att 
kontakta brottsoffret och erbjuda medling, om inte den utsatte själv uttryckt önskemål 
eller på annat sätt tagit initiativ till medling.41  
 
Vidare bör medlingen främst komma i fråga för de som är att betrakta som 
förstagångsbrottslingar. Dock får det anses saknas skäl till att begränsa användandet av 
medling till uteslutande gärningspersoner som tidigare inte ertappats med att ha begått 
brott. Det bör avgöras från fall till fall när medling kan vara lämplighet för en 
gärningsperson som återfallit i brottslighet.42 

 

3.1.2 När i rättsprocessen bör medlingen ske? 

Medlingen bör kunna ske i alla stadier av rättsprocessen. I förarbetena nämns att det inte 
finns tillräckliga erfarenheter från medlingsverksamheten för att kunna slå fast i vilket 
skede av rättsprocessen som medlingen lämpligen bör ske. Enligt BRÅ:s slutrapport 
verkar det dock vara mer praktiska förutsättningar som styr när i rättsprocessen som 
medlingen äger rum än någon teori om vilken tidpunkt som är lämpligast. 43   
Medlingsförfarandet bör dock ske skyndsamt men någon tidsfrist för medlingsärenden 
finns ej eftersom det enligt regeringen saknas tillräckligt underlag för ställningstagande 
av hur lång en sådan tidsfrist rimligen borde vara.44 

 

3.1.3 Medlingens plats i rättsystemet 

I prop. 2001/02:126 fann utredningen att de möjligheter som då fanns att beakta medling 
i rättsprocessen inte var tillräckliga. De fann även att det inte ansågs lämpligt att införa 
vare sig medling som påföljd i straffsystemet eller ett system med villkorade 
åtalsunderlåtelser. Däremot föreslog utredningen att det av lagtexten klart skulle framgå 
                                                 
40 Prop. 2001/02:126, s 40 
41 Ovan not 40 a a, s 40f 
42 Ovan not 40 a a, s 41 
43 Ovan not 40 a a, s 44 
44 Ovan not 40 a a, s 45 
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att den omständigheten att gärningspersonen deltagit i medling skulle utgöra en särskild 
grund för åtalsunderlåtelse och att domstolarna vid straffmätning och påföljdseftergift 
skulle beakta att medling ägt rum. Detta var dock många remissinstanser starkt kritiska 
till. Regeringen fann att en förutsättning för att medlingen skulle utvecklas i denna 
riktning var dels att medlingen kommer till stånd på ett konsekvent och strukturerat sätt, 
dels att medlingen visar sig ha sådan effekt att den upplevs som ett trovärdigt inslag i 
samhällets reaktion med anledning av brott. Regeringen fann därför att tiden inte var 
mogen för ett slutligt ställningstagande i frågan om reglering av medlingens ställning i 
straffrättsprocessen, utöver vad som redan följer av bestämmelserna i bl. a LUL.45  
Medlingen har därför inte funnit sin plats i rättsystemet men är på väg i rätt riktning med 
tanke på den nya lagrådsremissen, se avsnitt 3.2.1.46 

 

3.2 Ungdomsbrott och medling  

Det är sedan länge en princip att unga gärningspersoner, så långt som möjligt inte skall 
ställas inför domstol och bli föremål för åtgärder inom kriminalvårdens ram. Tanken är 
att åtal skall kunna underlåtas, om man kan åstadkomma lika goda eller bättre 
behandlingsmönster för en ung gärningsperson utan att åtal väcks. Det är, både av 
brottspreventiva skäl och av hänsyn till den som drabbats av ett brott, ett viktigt 
principiellt krav att rättssystemet bidrar till att den som begår brott gör rätt för sig.47 
Även om ungdomar generellt sett inte har samma ekonomiska förutsättningar som vuxna, 
är de skadeståndsrättsligt ansvariga och bör givetvis i mån av förmåga ersätta brottsoffret 
ekonomiskt. I många fall kan det emellertid vara till fördel om den unge i stället genom 
egna insatser hjälper till att reparera det som blivit skadat genom brottet eller att på annat 
sätt ställa till rätta efter brottet. För detta talar inte bara den omständigheten att den unges 
ekonomi ofta inte räcker för att ersätta skadan utan också att det kan vara ett 
brottsavhållande moment att få ställa till rätta efter sig genom egna fysiska insatser. Att 
direkt konfronteras med den skada som har uppstått genom brottet är ägnat att hos den 
unge skapa en medvetenhet om och förståelse för vad brottsligheten innebär för dem som 
drabbats.48 
Sedan den 1 januari 1988, skall åklagaren vid sin bedömning av om åtalsunderlåtelse 
skall meddelas, särskilt beakta den unges vilja att ersätta den brottsutsatte för skada som 
uppkommit genom brottet eller att avhjälpa eller begränsa skadan. Åklagaren kan med 
stöd av denna regel räkna den unge till godo att han t.ex. kontaktat den brottsutsatte och 
diskuterat möjligheterna att göra rätt för sig eller att han följt en anmodan av polis att 
ställa till rätta. Det bör dock framhållas att systemet inte är avsett att innebära att man kan 
köpa sig fri från åtal. Det är viljan att göra rätt för sig som är avgörande för 
bedömningen, inte om ersättning faktiskt har betalats eller skada reparerats. Enligt 
regeringens mening är det av stor vikt att unga gärningspersoner konfronteras med 

                                                 
45 Prop. 2001/02:126, s 29 
46 Författarnas kommentar. 
47 Prop. 1987/88:135, s.25 
48 Ovan not 47 a a, s.25 
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följderna av sina handlingar. Utöver att man får den unge att inse konsekvenserna av sina 
handlingar tillgodoses även den brottsutsattes intresse av ”upprättelse”. 49 
På flera orter i landet pågick 1988, projekt med s.k. medlingsverksamhet inom vilka polis 
och åklagare i samarbete med socialtjänsten lät ungdomar som hade begått brott göra rätt 
för sig. För att ytterligare utveckla verksamheter som syftar till att uppmuntra 
ungdomarnas vilja att göra rätt för sig har regeringen tidigare gett riksåklagaren i uppdrag 
att kartlägga de erfarenheter som finns och utarbeta en eller flera modeller för hur en 
medlingsverksamhet skulle kunna bedrivas. För att ytterligare uppmuntra den unge att ta 
ansvar för sina handlingar är det rimligt att åklagaren, när han prövar frågan om 
åtalsunderlåtelse, också får beakta om den unge på något sätt har försökt gottgöra den 
brottsutsatte. Den unge kan t.ex. ha utfört visst arbete för den brottsutsattes räkning eller 
deltagit i medling. Det kan också beaktas om han bett den brottsutsatte om ursäkt. 
Självklart bör dessa omständigheter inte få avgörande betydelse för om ett beslut om 
åtalsunderlåtelse skall meddelas. Arten av brott det är frågan om och omständigheterna 
när det begicks har naturligtvis stor betydelse. Det skall inte vara möjligt att enbart 
genom en enkel gest eller åtgärd slippa åtal för en gärning som fått allvarliga 
konsekvenser för den brottsutsatte. Regeringen gör bedömningen att en bestämmelse 
enligt kommitténs förslag kan ha en positiv inverkan på ungdomar som har begått brott.50 
  

3.2.1 Lagrådsremiss, ingripanden mot unga lagöverträdare ( Feb. 2006) 

I lagrådsremissen föreslår regeringen ett antal ändringar i reglerna om ingripanden mot 
behandling av unga lagöverträdare. Förslagen är bl.a. ett led i arbetet som inleddes genom 
reformen 1999 med att vidareutveckla och förbättra påföljdssystemet för unga i åldern 15 
till 21 år, som gjort sig skyldiga till brott. Förslagen syftar också till att förbättra 
möjligheterna att tidigt ingripa för att motverka att personer under 15 år utvecklar en 
kriminell livsstil. Att samhället reagerar med lämpliga och väl avvägda åtgärder är av 
väsentlig betydelse för att förhindra att unga begår brott. Med dessa utgångspunkter 
föreslår regeringen bl.a. att medling skall finnas tillgängligt i hela landet. Kommunerna 
åläggs att sörja för att medling med anledning av brott kan erbjudas i fall där 
gärningspersonen är under 21 år. Vidare görs ändringar i bl.a. bestämmelsen om 
åtalsunderlåtelse för unga i syfte att stärka medlingens roll i rättsprocessen. Lag 
ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2007 med undantag för förslaget om 
medling som obligatorium för kommunerna, vilket föreslås träda i kraft den 1 januari 
2008.  
 

                                                 
49 Prop. 1987/88:135, s.25 
50 Prop. 1994/95:12, s.77f 
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3.2.1.1 Förslaget till lag om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser 
om unga lagöverträdare 
 
4§ innehåller bestämmelser om skyndsamhet och tidsfrister vid förundersökningar mot 
personer under 18 år. Tidsfristen är sex veckor från den dag då den unge blev delgiven 
brottsmisstanken, och under den tiden skall förundersökningen vara avslutad och beslut i 
åtalsfrågan skall ha fattats. Tidsfristen för åtalets väckande får dock överskridas i vissa 
fall. Enligt gällande rätt får detta ske om det är nödvändigt med hänsyn till utredningens 
beskaffenhet eller andra särskilda omständigheter. Ett tillägg har gjorts som innebär att 
möjligheterna att överskrida tidsfristen utvidgats i ett avseende, nämligen om den 
misstänkte skall delta i medling enligt lagen om medling med anledning av brott.  
Regeln innebär att förutsättningarna ökar för att genomförda eller planerade medlingar 
skall kunna beaktas av åklagaren vid prövningen av om åtalsunderlåtelse kan meddelas. 
Att fristen får överskridas i de fall medling är aktuellt innebär att det inte är tillräckligt att 
gärningspersonen sagt sig vara villig att genomgå medling. En förlängning av tiden bör 
kräva att företrädare för medlingsverksamheten meddelat att förutsättningarna för 
medling är uppfyllda och att ett medlingsmöte är planerat. Om den planerade medlingen 
av någon anledning inte kan genomföras på utsatt dag t.ex. på grund av sjukdom, kan 
tidsfristen förlängas ytterligare en tid. Eftersom det är väsentligt att ungdomsmål 
handläggs skyndsamt bör utrymmet för att ytterligare förlänga tidsfristen på grund av 
medlingsförfarandet uppskjutits vara begränsat.51 
 
I 17§ har lagts till att vid bedömningen av om åtalsunderlåtelse skall meddelas, skall 
särskilt beaktas den unges vilja att medverka till att medling enligt lagen om medling med 
anledning av brott kommer tillstånd. Ändringen är att beakta som ett förtydligande av vad 
som gäller redan idag, när det kommer till den unges vilja att ersätta målsäganden för den 
skada som uppkommit av brottet, att avhjälpa eller begränsa skadan eller på annat sätt 
gottgöra målsäganden.52 

 

3.2.1.2 Angående förslaget 

Flera av remissinstanserna är positiva till medling som åtgärd. Kriminalvården anser att 
medling borde ha fått en framskjuten position i de av utredningen föreslagna åtgärderna 
för att komma tillrätta med ungdomsbrottsligheten. Norrtälje kommun tycker inte att 
utredningen beaktat vilken stor vinst medlingen ofta innebär för den brottsutsatte och 
menar att det därför finns skäl att stärka medlingsinstitutet så mycket som möjligt. Flera 
remissinstanser delar vidare utredningens bedömning att det är lämpligt att medling 
anordnas inom kommunernas socialtjänst. Nämndemännens riksförbund ifrågasätter om 
kommunerna har personella och ekonomiska resurser för att bedriva medling som 
utredningen föreslår. Åklagarmyndigheten anser att en förutsättning för att skapa stadga i 
medlingsinstitutet är att det blir en likformighet i medlingarna och att medling finns 

                                                 
51 Lagrådsremiss februari 2006, Ingripanden mot unga lagöverträdare, s 136 f 
52 Ovan not 51 a a, s 138 
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tillgänglig över hela landet. Borlänge kommun pekar på risken att det uppstår skillnader i 
påföljdsval och i verkställighet beroende på i vilken kommun den unge är bosatt samt att 
det strider mot grundprincipen om förutsebarhet, vilket inte är önskvärt. Samtidigt anser 
Uppsala kommun att kravet på en rikstäckande medling borde vara självklart, inte minst 
ur ett brottsoffersperspektiv.53  
 
Utgångspunkten för regeringens arbete är att medling skall kunna utvecklas till en 
verksamhet som är allmänt tillgänglig och spelar en mer framträdande roll i rättssystemet. 
De erfarenheter som hittills erhållits av genomförda medlingar är goda och det finns 
därför fortsatt anledning att utgå från att det skulle vara positivt om medlingen kunde 
komma till användning i större utsträckning. Ett flertal remissinstanser framhåller 
medling med anledning av brott som en bra och i många fall lämplig åtgärd, såväl för 
gärningspersonen som för den brottsutsatta. Majoriteten av de kommuner som yttrat sig i 
denna del framför att de bedriver medlingsverksamhet och att de anser att verksamheten 
är bra. Ungdomsbrottutredningen har funnit att medlingsverksamheten vid ungdomsbrott 
bör organiseras inom kommunernas socialtjänst. Även regeringen gör bedömningen att 
det inom socialtjänsten förutsättningar för en medlingsverksamhet av god kvalitet, med 
personal som har utbildning och vana att handskas med denna typ av problem. 
Medlingsverksamheten ligger väl i linje med andra instanser som socialtjänsten vidtar för 
ungdomar som har begått brott. Den del av socialtjänsten som handlägger 
ungdomsärenden har också ofta ett upparbetat samarbete med polis och åklagare. 
Socialnämnden har dessutom ett ansvar för alla brottsoffer. Utredningen om medling vid 
ungdomsbrott föreslog att medling skulle vara en obligatorisk verksamhet för 
kommunerna såvitt avsåg unga lagöverträdare och framhöll därvid rättviseskäl. Enligt 
utredningen var det nödvändigt att göra medlingsverksamheten obligatorisk eftersom det 
annars inte går att garantera att medling verkligen kommer till stånd i alla kommuner, 
med följd att medling inte kommer att kunna erbjudas samtliga unga lagöverträdare. 
Ungdomsbrottsutredningen har dock på nytt övervägt frågan och funnit dels svårigheter 
att ge medlingen en mer framträdande roll i rättssystemet, dels att kunskapsnivån om 
medlingens rehabiliterande effekt är otillräcklig. Mot den bakgrunden anser utredningen 
att det för närvarande inte föreligger tillräckliga skäl för att ålägga kommunerna att 
anordna medlingsverksamhet för unga lagöverträdare. Samtidigt talar dock enligt 
utredningen kravet på allmän tillgänglighet och likhet inför lagen med styrka för att 
verksamheten bör vara obligatorisk. Utredningen förespråkar därför att frågan övervägs 
på nytt när BRÅ har färdigställt resultatet av ev. effektutvärdering som rådet har för 
avsikt att genomföra när verksamheten pågått ytterligare en tid. Flera remissinstanser har 
kritiserat utredningens slutsats i denna del och framfört önskemål om att medling görs 
obligatoriskt för kommunerna. Som skäl för detta anförs kravet på likhet inför lagen och 
principen om förutsebarhet men också brottsutsattsaspekter. Flera remissinstanser anser 
att utredningen inte tillräckligt har beaktat att medling kan vara en lämplig åtgärd även 
för den brottsutsatta.54  
 
Av ungdomsbrottsutredningen redovisade uppgifter från BRÅ förväntas att en fortsatt 
stödjande verksamhet från regeringen via BRÅ kan resultera i att samtliga kommuner, 
                                                 
53 Ovan not 51 a a, s 100 
54 Lagrådsremiss februari 2006, Ingripanden mot unga lagöverträdare, s 101 
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med något eller några få undantag, kan erbjuda medling år 2006 eller 2007. Det innebär 
att regeringens målsättning att medling skall finnas tillgängligt i hela landet kan komma 
att uppnås på frivillig väg. Emellertid visar tidigare erfarenheter, främst försöksprojektet 
med medling, att när försöksperioden är över och bidrag till verksamheten inte längre 
finns att tillgå, väljer många kommuner att inte prioritera medlingen bland de många 
andra verksamheter som kommunen bedriver. Enligt regeringens mening vore det 
olyckligt om den under flera år uppbyggda medlingsverksamheten skulle läggas ned på 
grund av bristande finansiering och statligt stöd. För att undvika detta bör enligt 
regeringens mening organisationsfrågan behandlas nu och inte som utredningen föreslår, 
vid ett senare tillfälle. Utgångspunkten för ställningstagandet bör vara ett långsiktigt 
perspektiv med målsättningen att säkerställa finansiering. Om medlingsverksamheten 
görs till en obligatorisk uppgift för kommunerna skulle unga lagöverträdare och 
brottsutsatta vid ungdomsbrottslighet på lika villkor i hela landet kunna erbjudas medling. 
Rättviseskäl talar enligt regeringens mening mycket starkt för detta. Medlingen har även 
en viss ställning i straffsystemet, vilket också talar för att frågan om medling inte bör 
avgöras av var den unga är bosatt. Mot denna bakgrund föreslår regeringen att 
kommunerna åläggs att sörja för att medling kan erbjudas vid ungdomsbrott, dvs. i fall 
där gärningspersonen är under 21 år.55 
 
Angående förslaget om åtalsunderlåtelse, är majoriteten av remissinstanserna positiva 
eller har ingen invändning mot förslagen att beakta den unges vilja att delta i medling vid 
beslut om åtalsunderlåtelse. Polisförbundet är dock negativt till förslaget då förbundet 
befarar att gärningspersonen på ett otillbörligt sätt skulle kunna påverka den brottsutsatta 
för att få till stånd en medling.56 
 

                                                 
55 Lagrådsremiss februari 2006, Ingripanden mot unga lagöverträdare, s 102 f 
56 Ovan not 55 a a, s 104 
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3.2.1.3 Ekonomiska konsekvenser 

Regeringen föreslår vissa ändringar i bestämmelserna om åtalsunderlåtelse, i syfte att öka 
antalet medlingstillfällen. Dessa förslag bör leda till en ökning av antalet beslut om 
åtalsunderlåtelser och därmed att även antalet väckta åtal minskar. Förslaget i denna del 
medför alltså inte några merkostnader för åklagarna. Vidare föreslår regeringen att 
kommunerna bör åläggas att sörja för att medling med anledning av brott kan erbjudas 
unga lagöverträdare och målsägande i sådana ärenden. Regeringsuppdraget att stödja 
uppbyggnaden av medlingsverksamheten i landet genom ekonomiskt stöd, utbildning, 
metodutveckling m.m. är betydelsefullt i detta avseende. Regeringen avser därför att låta 
uppdraget till BRÅ att fördela stöd till medlingsverksamhet fortsätta fram till 2008. Ett 
fortsatt sådant stöd innebär en kostnad för staten om ca 12 miljoner kronor per år. Dessa 
kostnader skall finansieras av inom BRÅ´s befintliga ramar. I propositionen 2001/02:126 
Medling med anledning av brott gjorde regeringen bedömningen att de ekonomiska 
konsekvenserna för kommunerna om medlingen gjordes till en obligatorisk uppgift skulle 
uppgå till ca 18 miljoner kronor per år. Utredningen har, med stöd bl.a. av uppgifter från 
BRÅ, gjort bedömningen att den årliga kostnaden för ett obligatorium sannolikt skulle 
uppgå till ett högre belopp. Från beloppet bör dock dras av kostnaderna för de åtgärder 
inom socialtjänsten som medling skulle kunna ersätta. Regeringen bedömer att xx 
miljoner kronor bör överföras från och med 2008 till kommunerna med anledning av 
förslaget om obligatorium. De ökade utgifterna för medling skall finansieras från 
rättsväsendets befintliga anslagsramar.57 

                                                 
57 Lagrådsremiss februari 2006, Ingripanden mot unga lagöverträdare, s 124 
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3.3  Från idé till praktik 

I BRÅ:s rapport, Medling vid brott, beskrivs processen från idé till fungerande löpande 
medlingsverksamhet. Utvecklingen kan indelas i sex faser. Faserna kan naturligtvis 
överlappa varandra och ibland kan ett projekt gå tillbaka till en tidigare fas. 
1. Idéfasen. 
Initiativet till att starta en medlingsverksamhet kommer oftast från dem som dagligen 
kommer i kontakt med unga gärningspersoner och brottsutsatta, Vanligtvis personer inom 
exempelvis kommunens socialtjänst eller polisen som av olika anledningar söker nya sätt 
att ta itu med problem som de möter i sin vardag. De kan ha tagit intryck från andra 
organisationers sätt att hantera problem eller kanske varit på ett studiebesök i en 
medlingsverksamhet. 
2. Förankringsfasen. 
En stor del av verksamheten går åt till att sprida information till politiker och andra 
beslutsfattare inom kommunen samt söka medel internt och externt. Målsättning och 
syfte formuleras ofta på ett sätt som man antar passar dessa målgrupper, exempelvis 
”minskad ungdomskriminalitet”. 
3. Organisationsfasen. 
Verksamheten organiseras och samarbetsformer med övriga inblandade instanser skapas. 
Många börjar här med arbete att anställa en projektansvarig. Verksamheten anpassas i 
hög grad till de praktiska förutsättningar som finns vad gäller tex pengar, tid och 
engagemang utifrån. En stor del av arbetet går åt till att få igång ärendetillförseln till 
projektet. 
4. Genomförandefasen. 
Medlingar börjar genomföras. Till en början oftast vid lättare egendomsbrott som 
snatterier och skadegörelser. Utifrån vunna erfarenheter formas projektets inriktning. 
Problem i samarbetet med andra instanser kan tillstöta, ärendetillströmningen kan t.ex. 
upplevas som långsam. Rutiner för arbetet börjar formas. 
5. Verksamhetsfasen. 
Medlingar har genomförts under en längre tid. Projektet har funnit sin form, 
initiativtagarna ser i sin praktiska verksamhet vilka direkta verkningar medlingen har, och 
kan formulera syften och målsättningar utifrån detta. Här kan projektet inspirera andra 
projekt som befinner sig i fas ett eller två. Projektet kan dock utvecklas och ändra 
riktning beroende på de praktiska förutsättningar som finns(medel, tid och likn.)och 
utifrån de erfarenheter man drar av att ha bedrivit verksamheten en längre tid. 
6. Upprätthållandefasen. 
Här har rutiner skapats så att medlingen är en etablerad del av bemötandet av ungdomar 
som begått brott. Verksamheten är känd och ”anlitas” av flera olika instanser. Ett typiskt 
problem under upprätthållandefasen är att organisationen är bräcklig, ofta centrerad runt 
en person, och i hög grad beroende av vilket stöd den får från ledning, kollegor och 
samarbetspartners. Ojämn ärendetillförsel, som främst beror på yttre faktorer, är ett annat 
problem.58 
 

                                                 
58 BRÅ 1999: 12, Medling vid brott; Rapport från en försöksverksamhet, s 13 f  
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Enligt samma rapport är viljan och engagemanget från en eller helst ett par personer, som 
är beredda att omsätta idé till praktik och själva agera medlare, en viktig förutsättning för 
att verksamheten skall komma igång. Den enskilt viktigaste faktorn som avgör om en 
medlingsverksamhet skall kunna fungera fortlöpande är om ärenden i tillräcklig 
utsträckning hänvisas till projektet, vilket i sin tur beror på hur samarbetet med andra 
myndigheter fungerar. Enligt rapporten är ett utbyggt samarbete med polisen en 
förutsättning för en fungerande medlingsverksamhet. Vidare beror tillströmningen av 
medlingsärenden på lokala förhållanden, enskilda tjänstemäns inställning och om en 
formaliserad överföring av ärenden till medling finns.59 
 
 

                                                 
59 Prop. 2001/02.126 s 21 f. Se även BRÅ 1999:12, Medling vid brott ; Rapport från en försöksverksamhet. 
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4. Medlingsverksamheten i Norrbotten. 

4.1 Luleå 

Sedan januari 2005 arbetar Monica Norberg halvtid som samordnare för 
medlingsverksamheten i Norrbottens län. Arbetet som samordnare innebär att hon ska 
informera och driva frågan om medling i hela länet. Hon ska även hjälpa BRÅ att komma 
ut med information. I hennes uppdrag ingår även att arbeta för att göra 
medlingsverksamheterna runt om i länet permanenta.  
Norberg informerade även om i vilka kommuner medlingsverksamheter finns i nuläget. I 
Luleå och boden finns medlingsverksamhet och mellan Älvsbyn, Arjeplog och 
Arvidsjaur finns ett samarbete vad gäller medlingsverksamheten.  I Östra Norrbotten med 
Kalix, Överkalix, Övertorneå och Haparanda som haft en samverkan tidigare bedrivs i 
nuläget ingen medlingsverksamhet förutom i Haparanda som valt att starta upp en egen 
verksamhet utan samarbete med övriga kommuner i Östra Norrbotten. Detsamma gäller 
Piteå där medlinsverksamheten är nerlagd.  
 
Norberg betonar vikten av att utveckla samarbetet mellan de båda medlingsformerna 
medling vid brott och skolmedling, speciellt eftersom att skolmedlingen vunnit så stora 
framgångar i länet. Sedan förra gången vi träffades har Norberg tillsammans med Linda 
Marklund, som är operativt ansvarig för skolmedling varit runt om i länet för att 
informera om medling. Norberg säger att det är av vikt att försöka binda samma skola 
och socialtjänst.  
 
I Luleå arbetar Monica Norberg som enda medlare. Hon har sitt kontor på polishuset i 
Luleå. Hon får rapporter om alla polisanmälda brott där unga personer (13- 18 år) är 
inblandade och genom kontakt med de inblandade tar medlaren reda på vilka som är 
intresserade av medling. År 2004 genomförde Norberg 15 medlingar av ca 130 ärenden 
och år 2005 genomförde hon 18 medlingar av 153 ärenden. Norberg säger att snatteri är 
det vanligaste brottet som unga blir polisanmälda för och det syns också om man ser till 
medlingarna. Av de 18 medlingar som genomfördes gällde 12 st snatteri, 4 st stöld 
alternativt grov stöld och 2 st misshandel alternativt grov misshandel. Norberg anser att 
det finns ett bra samarbete mellan henne, polisen och socialtjänsten vad gäller 
ärendetillförseln men ställer sig frågande till om samarbetet hade funkat lika bra om hon 
haft sitt kontor på ett annat ställe än hos polisen.  
 
En stor anledning till att inte fler ärenden går till medling är att föräldrar till 
gärningspersonerna tvekar. De vet inte vad medlingen innebär och de skäms å sina barns 
vägnar. Norberg brukar därför i samtal med dessa betona vikten av medling vid brott  
samt att det inte är de som begått något brott och att de därför inte ska skämmas. Norberg 
upplever också att det kan vara svårt att föra ett samtal med gärningspersonen då 
föräldrarna är med. Det finns då en motvilja till att berätta vad som faktiskt hänt. Efter 
genomförd medling brukar dock föräldrarna vara mycket stolta över sina barn 
 
Norberg tror att medlingen kommer att öka i länet i framtiden bland annat på grund av 
skolmedlingen som medför att barn och ungdomar växer upp med medling på ett annat 
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sätt än idag, och detta innebär även att föräldrar är bekanta med vad medling är för något. 
Hon hänvisar också till den nya lagrådsremissen, vilken föreslår att medling skall bli 
obligatoriskt i alla kommuner i Sverige år 2008. Luleå har även beviljats bidrag från 
BRÅ för att fortsätta sitt arbete med att utöka och driva medlingsverksamheten framåt. 
 
I den nya lagrådsremissen föreslås ju även åtalsunderlåtelse i samband med medling för 
att utöka medlingen som konfliktslösningsmetod och när det gäller detta anser Norberg 
att det kan vara bra  i enskilda fall där gärningspersonen  verkligen “ förtjänar” en morot  
och är ångerfull, men att det även finns en risk att gärningspersonen bara går med på 
medling för att slippa åtal. 
 
Vad gäller effekterna av medling tycker Norberg att de i överlag är positiva. Både 
gärningspersonerna och deras föräldrar upplever Norberg vara stolta efter genomförd 
medling. De brottsutsatta brukar även de vara nöjda med medlingen. Medlingen bidrar till 
ett slut, något som man kan lägga bakom sig för alla berörda parter. Norberg berättar att 
vid snatterier brukar de brottsutsatta, i form av butiksägare, ofta berömma ungdomarna 
för modet att genomgå medling. 
 
 

4.2 Boden 

I Boden har vi talat med Kristina Lindqvist som arbetar som handläggare vid 
socialtjänstens ungdomsenhet. Hon är utbildad socionom och har även gått BRÅ:s 
medlarutbildning.  
Lindqvist berättar att medling vid brott funnit i Boden sedan år 2004. Det startade som ett 
projekt som nu har permanentats genom ett politiskt beslut om att medling vid brott skall 
finnas tillgängligt i kommunen. Dock har inga medlingar genomförts. De har haft 10 
ärenden varav 3 av dessa lett till förmöten. Ärendena fick Lindqvist från 
ungdomshandläggare på polisen men även från kollegor på socialtjänsten. Hon har även 
nyligen engagerat ännu en handläggare i medling så att de skall vara 2 som tar ärenden. 
 
Anledningar till att medlingsverksamheten står still är enligt Lindqvist 
organisationsproblem( chefer som slutar mm) men även brist på resurser och tid.  
Eftersom att hon arbetar som handläggare får medlingen stå tillbaka då hon först och 
främst måste sköta sina ”vanliga” arbetsuppgifter.  För att verksamheten kring medling 
vid brott ska fungera i kommunen anser Lindqvist att formerna måste ändras samt att det 
måste finns grundtrygghet i organisationen. Det mest grundläggande är dock att ha 
avsedd tid för att jobba med medlingen och hon anser även att tiden är viktigare än plats. 
Hon anser också att medlingen ej ska ligga på socialsekreterarna eftersom att dessa har 
hand om ungdomarnas ärenden sen tidigare, vet mycket om dem och att det därför kan 
vara svårt att få deras förtroende. Hon anser dock att medling vid brott bör ligga på 
socialtjänsten, men att formerna för detta som sagt bör ändras. Att anställa någon som 
enbart arbetar med medling kan vara en väg att gå. Hon är tveksam till att använda sig av 
lekmannamedlare  men anser att det bör ligga på någon utan handläggaransvar eftersom 
de träffar ungdomarna i andra ärenden än medlingar. 
 



 27

Vad gäller samarbetet med polisen i boden tycker Lindqvist att det fungerat bra men att 
även de har varit tvungna att låta medlingen stå tillbaka när det varit mycket att göra. Hon 
har främst varit i kontakt med en ungdomshandläggare hos polisen som skickat ärenden 
till henne men när det varit mycket att göra så har ärenden spridits ut på flera handläggare 
vilket medfört att ärendetillförseln brustit lite på grund av okunskap. Hon anser därför att 
man bör arbeta mer med att nå ut med information om medling runt om i kommunen och 
till berörda parter. I detta sammanhang nämner hon även skolmedling och att detta kan 
hjälpa  till att öka kunskapen om medling. 
 
Lindqvist betonar vikten av att inte släppa medling vid brott och att det är viktigt att 
kunna erbjuda det i kommunen.  
 

4.3 Piteå 

För närvarande ligger medlingsverksamheten nere i Piteå, vilket den gjort ca ett år.  
Vi har pratat med Elisabeth Degerlund som tidigare var medlingsansvarig tillsammans 
med Louise Sandström. Degerlund är utbildad socionom och har gått BRÅ´s 
medlarutbildning. Hon är anställd som handläggare på socialförvaltningen. 
Medlingsverksamheten i Piteå startade i början på 2004 och då sökte de bidrag från BRÅ 
för att kunna driva verksamheten. De ansökte om bidrag för att kunna finansiera en 
heltidstjänst, men fick enbart så det räckte till en tjänst på 40%, dessutom fick de 10% 
extra från deras arbetsgivare. Detta gjorde att de kunde arbeta med medling 25% vardera 
och dessa 25% fördelades på 2 ½ dag varannan vecka. Degerlund och Sandström lade 
också fram ett förslag om att få arbeta med medlingen en hel månad för att kunna bygga 
upp verksamheten, men det fick de inte. Målet var att så småningom kunna rekrytera 
lekmannamedlare till medlingsverksamheten. Under tiden de arbetade med medling i 
kommunen upplever Degerlund att de haft mycket bra kontakt med polisen. De hade bl. a 
informationsträffar samt gjorde gemensamma studiebesök till andra städer där 
medlingsverksamheten kommit längre. De hade ju dessutom pga. sitt yrke en etablerad 
kontakt med ungdomsutredarna hos polisen sedan tidigare. De pratade även med Piteå 
köpmannaförening om att få komma och presentera sig och berätta om medling vid brott 
men intresset bland köpmännen i Piteå var för litet så ett sådant möte blev aldrig av. De 
valde då att gå till de enskilda butikerna som de visste hade problem med snatteri  och 
pratade med cheferna där, bl. a H&M, Lindex och Robin Hood och man genomförde 
några medlingar pga. snatteri vad gäller Robin Hood. 
Allt som allt genomfördes ca ett tiotal medlingar under tiden som verksamheten var igång 
i Piteå.  
 
Till slut valde dock Degerlund och Sandström att hoppa av. Sandström blev även 
sjukskriven i samma veva. Enligt Degerlund såg hon inga förutsättningar att fortsätta. 
Tiden räckte inte till. Degerlund upplever även svårigheter med att arbeta både som 
medlare och handläggare. I hennes arbete som handläggare ligger fokus på 
gärningspersonen medan medlingen fokuserar mer på brottsoffret. Degerlund upplever att 
det kan vara svårt att skifta fokus. Hon upplever även svårigheter med att sitta i 
mottagning och sitta med i polisförhör eftersom att det kan vara svårt att ta sig ur sin 
yrkesmässiga roll när man ska medla, dessutom har hon kanske träffat gärningspersonen 



 28

tidigare i sin roll som handläggare. Hon ifrågasätter därför om medlingsverksamheten 
verkligen bör ligga på socialtjänsten. En möjlighet vore att socialtjänsten fördelar 
uppdragen och handleder lekmannamedlare. 
Utbildningen som BRÅ höll upplevde Degerlund som bra. Dock saknade hon mer 
information och praktiska tips om vad som fungerat bra och vad som ej fungerat i andra 
städer där man startat medlingsverksamhet. Degerlund beskriver det som att uppfinna 
hjulet på nytt och tycker att BRÅ varit för dåliga på att styra och berätta om riskerna.  
Hon anser även att man gjort vad man kunnat för att starta upp medlingsverksamheten i 
Piteå kommun men att det var fel  att gå in i det anser hon nu i efterhand.  
Degerlund säger också att en orsak till att medlingsverksamheten ej fungerat kan vara att 
det inte finns något stöd i kommunen för verksamheten men hon är noga med att 
poängtera att detta är hennes privata åsikt. Detta  kan vara pga. att individ- och 
familjeomsorgen  inte har några intresseorganisationer som trycker på.  
 
Efter  det att Degerlund och Sandström hoppat av, var det en tjänstledig socialsekreterare 
som sedan tog på sig att fungera som kontaktperson för medlingsverksamheten i 
kommunen och Degerlund uppskattar att hon genomförde 2-3 medlingar innan även hon 
hoppade av. 
 

4.4 Kiruna (Gällivare, Jokkmokk & Pajala) 

Medlingsverksamheten i Kiruna, Gällivare, Jokkmokk och Pajala startade i början på 
2004 och har idag två verksamma personer som arbetar med medling. Vi har pratat med 
Jessica Berglund, som är utbildad socionom och har även gått BRÅ´s medlarutbildning, 
steg 1 och steg 2. Berglund är anställd som socialsekreterare på socialförvaltningen i 
Kiruna. Kiruna kommun samarbetar med tre andra kommuner, Gällivare, Jokkmokk och 
Pajala. Kommunerna ingår i ett projekt som kallas kraftfältnorr. Berglund och den andra 
medlaren har varit ute i kommunerna och informerat om medlingsverksamheten, men 
trots det har endast ett fåtal medlingar blivit genomförda. 
Kiruna kommun har haft ca 12-15 medlingar under dessa tre år, och Pajala och Jokkmokk 
har haft en vardera. Gällivare däremot har inte haft någon medling alls. Medlingarna har 
handlat om bl.a. misshandel, stöld (bil & skoter) samt skadegörelse. I år har de dock inte 
haft någon medling, och Berglund anser att utvecklingen inte gått framåt genom åren. 
Hon anser dock att kontakten med polisen är bra, men däremot har nyanställningar inom 
polisen lett till att tankesättet tagit ett tag att bygga upp hos de nya. Berglund säger att de 
inte missar några ärenden då de ofta sitter med i polisförhören och om de inte gör det så 
skickar polisen alltid vidare ärendena till dem. Kontakten mellan kommunerna tycker 
Berglund också att är bra, men ställer sig dock frågande till varför inga medlingar sker.  
 
Verksamheten finansierades första året med hjälp av bidrag som de ansökt från BRÅ, och 
de pengarna användes till att resa runt i kommunerna och informera om medling, efter det 
har de dock inte ansökt några bidrag, detta för att Berglund anser inte att det behövts då 
de arbetar så lite med just medlingen.  
Berglund säger att de heller inte behövt någon hjälp från BRÅ, då de är vana vid att möta 
ungdomar, både som gärningspersoner och brottsutsatta.  
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Att verksamheten ligger på socialsekreterarna tycker Berglund inte är något problem, då 
den andre medlaren medlar när det gäller ungdomar som Berglund vanligtvis har hand 
om och tvärtom.  
 
Berglund tycker att medling är ett bra sätt att lösa konflikter, och skolmedlingen anser 
hon skulle hjälpa ungdomarna att lära sig ta ansvar och kunna lösa problemen redan i 
skolan. Hon vet dock inte om Kiruna har något skolmedlingsprojekt. Effekterna av de 
medlingar hon utfört, anser hon har varit bra, och hon menar på att det har fått 
ungdomarna att tänka till. Men samtidigt säger hon att det ofta varit samma ungdomar 
som kommit till medlingarna som hon tidigare medlat emellan.  
En anledning till att de inte haft fler medlingar i dessa kommuner kan enligt Berglund 
bero på att det handlar om så små kommuner att parterna kommer att måsta träffas och 
just därför är det viktigt att få problemen lösta. Samtidigt tycker hon att föräldrarna är bra 
på att ta tag i problemen och ordna upp dem.  

 

4.5 Haparanda 

Vi har träffat Sven-Erik Joona  som är socialsekreterare och arbetar vid Haparanda 
socialtjänst. Han var med sista året då projektet ”Östra Norrbotten fanns och utförde då 2-
3 medlingar. Orsaker till att det projektet rann ut i sanden var brister i samordningen 
mellan kommunerna samt byte av personal. Han tycker dock att idén i sig är bra men 
anser det vara bättre att koncentrera sig på sin egen kommun. 
Haparanda är nu i startgroparna för att starta upp en egen medlingsverksamhet vad gäller 
medling vid brott. Initiativet denna gång har tagits gemensamt mellan socialtjänst, polis 
och skolkurator och började med att Monica Norberg och Linda Marklund var i 
Haparanda för ett informationsmöte. Detta medför att Joona anser att det finns ett gott 
samarbete mellan de parter som är inblandade i att starta upp medlingsverksamheten. 
Haparanda Kommun har ansökt om bidrag från BRÅ och har i sin ansökan uppskattat att 
de kommer att ha ca 30 medlingsbara ärenden per år och att tillgreppsbrotten utgör ca 50 
% av dessa. Huvudman för verksamheten kommer att vara socialtjänsten och det är 
chefen för individ- och familjeomsorgen som ansvarar för verksamheten. 
Medlingsverksamheten ska gälla åldersgruppen 13-18 år och vid samtliga ungdomsbrott 
ska polisen rutinmässigt skicka en anmälan till socialtjänsten.  Totalt har Haparanda 
kommun ansökt om 159 600 kr varav 60 200 kr utgör utbildningsstöd och 99 400 kr utgör 
verksamhetsbidrag. Information om medling i kommunen kommer att kunna nås genom 
kommunens hemsida samt genom annonsering i Haparandabladet. 
 
Joona säger att han har bra erfarenheter av medling vid brott sedan tidigare och att en 
fördel är att brottsoffret slipper rädslan som ofta följer av ett brott. Han menar att medling 
är ett bra sätt att ändra beteendet hos unga gärningspersoner samt att de får en chans att 
inse att brottet de begått faktiskt fått konsekvenser. 
Vad gäller det nya förslaget om åtalsunderlåtelse tycker han att det är bra. 
Gärningspersonerna får då en chans att kanske arbeta bort sin ”skuld”  ex genom att 
arbeta i närbutiken för att betala av en där sönderslagen ruta. Detta bidrar till att de 
brottsutsatta slipper vara rädda samt att båda parter sliper få fel uppfattningar om 
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varandra. Han tycker även att medling bör vara obligatoriskt i kommunerna som all 
annan service. 
 
Joona tycker att medlingsverksamheten bör ligga på socialtjänsten och han anser att man 
bör hålla så mycket som möjligt samlat på ett ställe. Han ser det inte heller som ett hinder 
att han har kontakt med ungdomarna i andra ärenden utan anser snarare  att det är bra då 
han lättare kan göra bedömningar . Han vill inte heller att andra ska medla när det gäller 
”hans” ungdomar utan känner att han vill kunna ”hålla koll” på sina egna ungdomar. En 
annan sak han nämner är att han gärna vill ha med båda föräldrarna vid medlingen. Ofta 
ställs frågan om verkligen båda föräldrarna behöver närvara och det är främst pappan 
som man inte vill ska följa med. En förklaring till detta kan enligt Joona vara att 
papporna många gånger inte ens är medvetna om att deras barn begått brott och att 
mammorna försöker ”skydda” sina barn. 
 

4.6 Arvidsjaur(Arjeplog, Älvsbyn) 

Vi har talat med Britt-Inger Hedman som arbetar som socialsekreterare i Arvidsjaur. 
Hedman är utbildad socionom och har gått BRÅ:s medlarutbildning. 
Medlingsverksamheten har i dessa tre kommuner funnits i ca 2 år, från år 2004 och det är 
Arvidsjaur som håller i projektet gentemot BRÅ. Det finns nu planer på att även fråga 
Malå och Norsjö om de vill vara med i projektet, där det finns ett visst intresse för 
medling men ingen som tagit tag i det. 
Verksamheten finansieras av BRÅ och de har fått behålla de pengar som blev över efter 
att ha startat upp projektet. I Arjeplog och Älvsbyn är det socialsekreterare som arbetar 
med medlingen medan Arvidsjaur har en lekmannamedlare, Lisbeth Arvidsson,  som 
utför medlingarna. Hon har dock även utfört medlingar i de två andra kommunerna. 
Arvidsson har tidigare arbetat som personligt ombud inom psykiatrin samt som 
skolkurator och är även engagerad i skolmedling. 
 
Hedman kan inte svara på hur många medlingar som kommit till stånd under dessa år 
som projektet funnits men hon uppskattar dessa till ca 7-8 st och dessa har rört 
skadegörelse, trakasserier, mobbing och stöld, dock inga snatterier. Föräldrarna har i 
dessa ärenden varit positivt inställda tillmedlingen förutom en mamma som ej ville att 
hennes barn skulle delta. Medlingarna har skett i en lokal som kyrkan tillhandahåller för 
att det skall vara så neutralt som möjligt. 
 
Just nu beskriver dock Hedman medlingsverksamheten som stillastående i kommunerna. 
Anledningen till att det inte blivit fler medlingar tror hon beror på att de är dåliga på att 
informera hos polisen om möjligheten till medling. De får helt enkelt inga ärenden vilket 
enligt henne beror på att det har varit byte av poliser i kommunerna som i sin tur har lett 
till en okunskap vad gäller medling och dess verkningar. Hedman planerar dock att köra 
en ”drive” för att informera de nya poliserna om medling vid brott. För att medlingen 
skall fungera krävs det att polisen regelmässigt erbjuder medling och ju fortare desto 
bättre. När gärningspersonerna kommer till Hedman för att hon ska göra yttranden brukar 
hon fråga om de vet vad medling är osv. men då är det oftast för sent och  de vill inte 
delta. En annan orsak till att det blivit så få medlingar kan enligt Hedman vara att det är 
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vanligt att familjerna löser konflikterna sinsemellan, tex. så tar man helt enkelt med sig 
barnet till grannen för att be om ursäkt. 
Ungdomsärendena är dessutom få överlag i kommunerna, men man har faktiskt även 
medlat i ärenden som gällt vuxna. 
 
Vad gäller medling som konfliktlösningsmetod tycker Hedman att det är bra. 
Gärningspersonen får en chans att säga förlåt och den brottsutsatte får tillfälle att berätta 
hur det kändes att bli utsatt för brott. Hedman tycker att medling är ett naturligt inslag i 
livet och betonar vikten av skolmedling. Hon beskriver att man redan på dagis får lära sig 
att be om förlåtelse samt ta ansvar för sina handlingar men sedan försvinner det 
någonstans på vägen kring mellanstadiet, högstadiet. Skolmedlingen innebär att detta 
bibehålls. Därför är den väldigt viktig för medlingens framtid. 
 
Hedman tycker att det är vore bra med obligatorisk medling i kommunerna och att  
huvudansvaret skall ligga på socialtjänsten . Det kan dock vara lite besvärligt i små 
kommuner med få handläggare. I Arvidsjaur har dom ju dock löst det problemet genom 
att ha en lekmannamedlare men Hedman betonar vikten av att hitta en lämplig person 
med adekvat utbildning för denna uppgift.  
 
Vad gäller åtalsunderlåtelse anser hon att det bör finnas men att det skall vara en del i ett 
helt åtgärdspaket. Socialsekreteraren/medlaren får lämna ett yttrande där man tar upp 
skola, kamrater, droger mm och där det även kan skrivas in om personen deltagit i 
medling eller dennes inställning till medling. Det är då viktigt att se till att om 
överenskommelse ej följs så meddelas åklagaren om detta. Dessutom bör 
gärningspersonen bara få en(1)chans. 
 
Vad gäller kontakten med BRÅ så har den främst rört utbildningar mm men det är ingen 
som ringer och frågar hur det går för dem i projektet. Arvidsson har dock varit i kontakt 
med Monica Norberg och på så sätt fått information från BRÅ genom henne.  
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5. Diskussion / Analys 

Medlingsverksamheten i Norrbotten står i stort sett still idag. I början på 2004 startades 
medlingsprojekt i kommunerna runt om i Norrbotten. Dessa finansierades i huvudsak 
med hjälp av bidrag som de ansökt från BRÅ. Av de projekt som startades har två av 
dessa medlingsverksamheter lagts ned. I nuläget finns medlingsverksamhet i Luleå, 
Boden, Arvidsjaur, Älvsbyn och Arjeplog. Dessutom är Haparanda  på gång att starta upp 
en egen verksamhet. 
 
Hur fungerar då medlingsverksamheterna runt om i Norrbotten? 
 
I Luleå finns en medlare, Monica Norberg, som även arbetar som medlingssamordnare i 
Norrbotten. Hon arbetar enbart med medling och har sitt kontor på polisen i Luleå. Förra 
året(2005) genomförde hon 18 medlingar jämfört med året innan(2004) då 15 medlingar 
genomfördes. 
 
I Boden är det Kristina Lindqvist som arbetar med medling i kommunen. Hon arbetar 
som handläggare vid socialtjänstens ungdomsenhet och medlingen är alltså något hon 
arbetar med utöver sina ordinarie arbetsuppgifter. Medlingsverksamheten har 
permanenterats i kommunen genom ett politiskt beslut. Inga medlingar har dock 
genomförts vare sig under projektet eller efter det att verksamheten permanenterats. 
I Piteå ligger medlingsverksamheten nere och har gjort det i ca ett år. Vi har talat med 
Elisabeth Degerlund som tidigare var medlingssansvarig med Louise Sandström. De båda 
arbetade under projektets gång som handläggare på socialförvaltningen i Piteå kommun. 
Allt som allt genomfördes ca ett tiotal medlingar under tiden som verksamheten var igång 
i Piteå. 
 
Medlingsverksamheten i ”Kraftfält Norr” har idag två verksamma personer som arbetar, 
med medling. Vi har talat med Jessica Berglund som arbetar som socialsekreterare på 
socialförvaltningen i Kiruna. I Kiruna har det genomförts ca 12-15 medlingar under de år 
projektet varit igång medan Pajala och Jokkmokk bara haft en vardera. Gällivare har inte 
haft någon alls. 
 
Vad gäller Arvidsjaur, Arjeplog och Älvsbyn bedrivs där idag ett samarbete mellan  
kommunerna vad gäller medling vid brott där Arvidsjaur håller i projektet gentemot 
BRÅ. I kommunerna har man dock valt att bygga upp verksamheterna lite olika, i 
Arvidsjaur använder man sig av en lekmannamedlare medan de två andra kommunerna 
har socialsekreterare som medlar. Vi har talat med Britt-Inger Hedman som arbetar som 
socialsekreterare i Arvidsjaur och hon beskriver medlingsverksamheten i dessa 
kommuner som stillastående i dagsläget. Totalt uppskattar hon antalet genomförda 
medlingar till ca 7-8 st. 
 
I Östra Norrbotten bedrivs idag ingen medlingsverksamhet men däremot är Haparanda på 
väg att starta upp en egen medlingsverksamhet i kommunen. De har ansökt om bidrag 
från BRÅ. Vi har i Haparanda talat med Sven-Erik Joona som arbetar som 
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socialsekreterare i kommunen. Han var även med sista året då projektet Östra Norrbotten 
fanns och genomförde då 2-3 medlingar. 
 
Som synes av ovan så har medlingsverksamheterna inte utvecklats åt rätt håll det senaste 
året. Istället för att utveckla verksamheterna har man varit tvungen att i stort sett avveckla 
dessa. Visst finns medling tillgängligt förutom i Östra Norrbotten och Piteå men det 
genomförs inga eller få medlingar. Enda undantaget är i stort sett Luleå där en väl 
fungerande verksamhet går att finna och där ärendena har ökat istället för minskat. 
Vad beror denna negativa trend på? Vilka skillnader finns mellan kommunerna och vilka 
är deras gemensamma nämnare? Vi tror att svaret går att finna om man tittar närmare på  
ärendetillförsel, samarbete, engagemang, kunskap och finansiering i kommunerna. 
Under de intervjuer vi genomfört med berörda från de olika kommunerna har 
ärendetillförseln beskrivits som ett problem, de har helt enkelt inte fått några ärenden. 
Detta har bl.a. berott på polisens bristande information, men även på att kommunerna är 
så små, och konflikterna redan varit så gott som lösta, när de nått medlarna. Men 
ärendetillförseln är inte det enda problemet. Ett problem som hör ihop med 
ärendetillförseln är att samarbetet mellan de olika myndigheterna inte fungerar. Det kan 
vara mellan socialtjänsten och polisen eller kommunen och socialtjänsten. Oavsett vart 
samarbetet brister,  så är det en viktig faktor för en välfungerande verksamhet. Ser man 
till de kommuner vi har studerat, så har samarbetet på ett eller annat sätt brustit. Innan 
man startar en medlingsverksamhet, bör man därför se till att samtliga parter, har viljan 
och engagemanget som krävs för en välfungerande verksamhet.  
 
Av våra möten med de olika ansvariga i kommunerna kan man även dra slutsatserna att 
finansieringen kan vara ett problem. När bidrag till verksamheten inte längre finns att 
tillgå, kan det tyckas att man inte prioriterar medlingsverksamheten bland övriga 
verksamheter. Är detta ett tecken på bristande kunskap om medlingens effekter och 
verkningar? Både Ja och Nej, de ansvariga vi intervjuat på socialtjänsten upplever 
medling som en bra metod att lösa konflikter och de tror på idén men en okunskap hos 
överordnade och chefer bidrar till att medlingen får ta ett steg tillbaka i konkurrensen 
med övrig verksamhet. Tiden som behövs för att jobba med medlingen finns inte och de 
ekonomiska förutsättningarna för att skapa sådan tid saknas. 
 
Kunskapen om medling verkar även vara något som brister hos polisen om man får tro de 
vi intervjuat. De upplever att okunskap hos dessa är en av anledningarna till att inga 
ärenden kommer in. Kan det vara så att man är rädd för att pröva något ”nytt” eller att 
man är så trygg i det gamla och beprövade? Vi tror att om man bara lägger ned tillräckligt 
mycket tid och kraft till att informera om medlingen och dess effekter så kanske man får 
”upp ögonen” på myndigheterna.  
 
En annan sak värd att nämna när man försöker sig på frågan varför medlings- 
verksamheterna  ej fungerar i Norrbottens olika kommuner är John Braithwaithes teori 
om ”reintegrative shaming”. Många av Norrbottens kommuner är stora till ytan men små 
vad gäller antalet invånare. Under våra intervjuer har det många gånger talats om att 
konflikter är lösta redan innan de når medlaren på grund av att ”alla känner alla”. Man 
löser ofta konflikterna mellan familjerna, rättvisan tas ner på grannskapsnivå. Detta kan 
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vara en bidragande orsak till varför antalet medlingar i vissa av Norrbottens kommuner är 
så få. Ser man till Luleå som lyckats bäst med sin medlingsverksamhet i förhållande till 
antal medlingar, så är det även en av de största kommunerna. Där finns ej den interna och 
sociala kontrollen, som Braithwaite talar om, på samma sätt som i en kommun med 
mindre befolkning.  
  
 
Det har detta år kommit en ny lagrådsremiss som bland annat nämner åtalsunderlåtelse 
som en sätt att öka medlingens roll. I samma remiss föreslås även att medling vid brott 
skall vara obligatoriskt i kommunerna från 1 januari 2008. Kan då detta ta medlingen 
framåt och bidra till att medlingsverksamheterna i Norrbotten utvecklas?  
Att medling vid brott blir obligatoriskt anser vi vara väldigt viktigt. Detta på grund av att 
alla gärningspersoner skall ha samma förutsättningar. Flera kommuner i Norrbotten har 
lagt ned sina verksamheter, så därför finns inte samma möjlighet till medling för alla 
ungdomar i länet. Rätten till medling skall inte avgöras av vart man bor. Detta på grund 
av rättviseskäl och den viktiga grundsatsen, allas likhet inför lagen.  
En till viktig aspekt med att införa ett obligatorium är att staten går in med bidrag, vilket i 
sin tur kan hjälpa myndigheterna på traven vad gäller intresset för medling. Kommunerna 
blir nog även de mer välvilliga till att ge medling vid brott en chans, om det innebär att 
man slipper ta pengar från en annan av kommunens verksamheter för att finansiera en 
sådan medlingsverksamhet. Vi har tyvärr kunnat dra slutsatsen att då bidragen är slut 
tenderar medlingsverksamheterna i Norrbotten, om de inte läggs ner, att bortprioriteras 
eller ”läggas på is”. Med ökat stöd och bidrag kanske man  slipper risken för detta 
eftersom medlingsverksamheterna då får en chans att växa till sig och bli fast förankrade 
ute i kommunerna. 
 
Men vad händer då med medlingens syfte om medling vid brott kan medföra 
åtalsunderlåtelse? Vi tror att åtalsunderlåtelse skulle underlätta medlingens utveckling   
på så sätt att  medlingarna definitivt skulle öka i antal. Detta skulle i sin tur kunna leda till 
en likformighet i medlingsverksamheterna eftersom kraven på en enhetlig metod skulle 
öka samt att ett ökat arbete med medling vid brott skulle forma en sådan likformighet 
över hela landet. Detta skulle nog medling vid brott vinna mycket på eftersom kunskapen 
om medling och dess effekter fortfarande är diffusa och okända bland den stora massan. 
En likformighet över hela landet tror vi skulle underlätta fortsatt forskning om 
medlingens effekter för både gärningspersoner och brottsutsatta. Den skulle i vart fall öka 
dess status i rättsystemet. Ett obligatorium bidrar också till denna likformighet över 
landet.   
 
Åtalsunderlåtelse skulle även medföra att åtalen skulle minska och liksom trycket på 
landets domstolar. Men kommer ungdomarna att gå med på medling för fel orsak? Risken 
finns att gärningspersoner går med på medling bara för att slippa straff och detta leder ju 
till att medlingens syften ej infrias. Det är ju dock väldigt svårt att avgöra vilka 
gärningspersonens syften och anledningar till att delta är. Vi skulle vilja påstå att det är 
praktiskt taget omöjligt att avgöra, men samtidigt gäller ju detta även i övriga livet. Vissa 
saker går ej att gardera sig emot. Det kommer alltid att vara vissa som deltar av fel 
anledning.   
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Frågan är bara hur man skall minska dessa risker?  Det är frågor som väckts hos oss när 
vi tagit del av den nya lagrådsremissen. Hur kommer detta att fungera? Kommer man att 
skilja på fall till fall och vem kan bedöma om någon gått med på medling för rätt orsak? 
Vi tror helt klart på åtalsunderlåtelse, men däremot inte vid alla fall. En viktig sak att 
först och främst fastslå är att det inte ska vara möjligt att slippa åtal genom en enkel gest 
eller åtgärd för en gärning som fått allvarliga konsekvenser för den brottsutsatte.  Men 
hur ska man veta vilket fall som är rätt? Kommer detta att lyfta fram medlingens roll i 
rättsystemet, eller är detta enbart till för att minska antalet åtal? Kanske kommer fler 
medlingar att genomföras, men kommer detta att fungera brottspreventivt? Är det ett fall 
där gärningspersonen för första gången begår ett brott kan det vara lite svårt att bedöma 
om denne har de rätta skälen för att delta i medling, däremot är det en gärningsperson 
som har ett brottsligt förflutet kanske inte medling är att rekommendera. Vi tror att 
medlingen genom detta kommer att få större roll i rättsystemet, så länge man på bästa 
möjliga sätt går igenom fallen innan medling sker, istället för att enbart försöka minska 
trycket på domstolarna, genom att minska antalet åtal. Självklart kan det ske att ett eller 
annat medlingsfall inte hade det ”rätta” syftet, men det är något vi anser är så gott som 
omöjligt att förhindra, men något man kommer att kunna ta lärdom av under årens lopp.  
 
 
Många av dessa frågor går inte att besvara och efter att ha gjort denna uppsats, har det 
väckt oss fler frågor än vi kunnat besvara. Men det vi kommit fram till är att samarbetet 
mellan de olika parterna såsom polis, åklagare, socialtjänst och kommun är en mycket 
viktigt del för en välfungerande medlingsverksamhet. Det krävs ett ökat gemensamt 
engagemang och även mer kunskap om vad medling är, för att medlingsverksamheterna i 
Norrbotten skall utvecklas. Samtidigt som förslagen i den nya lagrådsremissen kan 
komma att sätta fart på utvecklingen.  
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Bilaga 1 

 
Frågorna till intervjuerna  
 
1.   Vad har du för utbildning? 
2.   Hur många år har du/kommunen varit verksam inom medling? 
3.  Hur fungerar medlingen i kommunen? Bra/dåligt? Vad kan det bero på? 
4. Hur många ärenden får ni in? 
5. Hur många medlingar har ni genomfört? Inom vad för brott? 
6. Vad tycker du medlingarna har haft för effekt på den brottsutsatte respektive 

gärningspersonen? Brottspreventivt? Rehabiliterande? 
7. Hur tycker du utvecklingen sett ut genom åren?  
8. Hur finansierar ni verksamheten? 
9. Vad har ni för kontakt med de andra kommunerna? 
10. Vad har ni för kontakt med BRÅ? 
11. Hur ser samarbetet med kommunen ut? 
12. Anser du att kunskapen om medling är tillräckligt bra, t.ex. inom polisen, kommunen 

etc.  
13. Hur informerar ni om möjligheten till medling? 
14. Hur tror du att medlingen kommer att se ut i framtiden? Med tanke på skolmedlingen 

och den nya lagrådsremissen? 
15. Vad tycker du om att medling skall leda till åtalsunderlåtelse? 
16. Vad tycker du om att medling skall bli obligatoriskt i alla kommuner? 
17.  Övrigt... 
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Bilaga 2 

 
Frågor till intervjun i Haparanda 

 
1.   Utbildning? 
2. Vad hände med projektet Östra Norrbotten? Hur var samarbetet mellan dessa 

kommuner? 
3.   Hur har ni tänkt att bygga upp verksamheten? Lekmanna medlare? 
4. Vem har tagit initiativet till att starta medlingsverksamheten? 
5. Vad har ni för förväntningar? 
6.   Varför inte samarbete med de övriga kommunerna i östra norrbotten? 
7. Vad har ni för kontakt med de övriga kommunerna i länet? 
8. Kontakt med BRÅ? 
9. Hur är samarbetet med polisen? 
10. Vad anser ni om den nya lagrådsremissen? Åtalsunderlåtelse respektive 

obligatorium? 
11. Hur har ni tänkt finansiera verksamheten? 
12. Hur tror ni att medlingen kommer att se ut i framtiden? Med tanke på bl.a. 

skolmedlingen. 
13. Tycker ni att medlingen bör ligga på socialtjänsten? 
14. Effekterna av medling? Brottspreventivt? Förhoppningar? 
15. Hur har ni tänkt informera om möjligheten till medling? 
16. Hur har ni tänkt sprida kunskap om medling inom polisen, socialtjänsten och 

kommunen? Eller finns kunskapen? 
 
 


