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Sammanfattning 
Syftet med detta arbete har varit att utreda vad skolmedling är och att visa hur den kan 
användas som en alternativ konfliktlösningsmetod i skolan. Jag har även gjort en 
granskning av rättsläge. Varför ska skolor eller någon annan använda medling? På 
denna fråga finns det flera svar. Medling är oftast ett snabbare sätt att lösa konflikter 
än den traditionella rättsprocessen. Undersökningar visar att medling i skolan minskar 
förekomsten av mobbning. Medling lär eleverna att själva lösa sina konflikter, och ger 
en harmonisk och fredlig atmosfär i skolan. Skolmedling är också en utbildning i 
emotionell intelligens (EQ) som bygger på och utvecklar värdegrunder som moral och 
etik. Eleverna lär sig att respektera både varandra och materiella ting, de lär sig empa-
ti och att sätta ord på sina känslor. Helt enkelt att hantera konflikter, vilket är något 
som vi alla måste göra dagligen på ett eller annat sätt. För att visa vad skolmedling är 
har jag gjort en deskriptiv granskning av de konfliktlösningsalternativ som skolor idag 
använder samt redogör för teorin bakom medling/skolmedling. Rättsutredningen görs 
dels genom en komparativ undersökning av den norska skolmedlingen, dels genom att 
utreda de svenska möjligheterna till skolmedling inom den befintliga lagstiftningen. 
Den komparativa studien sker endast mot Norge. Den rättsliga utredningen har av-
gränsats såtillvida att jag endast utreder skollagen, arbetsmiljörättslig lagstiftning och 
lagen om medling vid brott samt några specifika problemområden. 
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Abstract   
The purpose with this work has been to analyze what peer meditation is, and too show 
how it can bee used as an alternative to ordinary conflict resolution methods in 
schools.  I have also done a scrutiny of the legal outlay. Why should schools or any 
one else use meditation?   This question has several answers. Meditation is most of 
the time a quicker way too solve conflicts than the traditional legal process. Studies 
have shown that peer mediation in schools reduces the occurrence of bullying. Peer 
meditation teaches the students to solve conflicts by them self, and gives a harmonic 
and peaceful atmosphere at school. In addition peer meditation also is an education in 
emotional intelligence, which builds and develops ground values as moral and ethics. 
The students learns too respect both each other and material things, they learn empa-
thy and to put words too their feelings. Quite simply to deal with conflicts, which are 
something, we all has to do daily in one way or another. To show what peer medita-
tion is have I done a descriptive scrutiny of the conflict resolution methods that 
schools use today as well as an study of the theory behind meditation/peer meditation. 
The scrutiny of the legal outlay is partly done through a comparative study of Norwe-
gian peer meditation and partly through a study into the Swedish possibilities of peer 
meditation in the existing laws. The comparative study is only towards Norwegian 
peer meditation. The scrutiny of the legal outlay has been confined to the school law, 
work environment law, a special law about meditation after crimes and some specific 
problem areas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 V

 
 

Innehållsförteckning 
 

Förord 

Sammanfattning 

Abstrakt 

 

1   Inledning ..................................................................................................................1 
1.1   Bakgrund ..................................................................................................................... 1 
1.2   Syfte .............................................................................................................................. 1 
1.3   Metod............................................................................................................................ 2 
1.4   Avgränsningar............................................................................................................. 2 
1.5   Referensram ................................................................................................................ 2 

2   Konflikt ....................................................................................................................3 
2.1   Konfliktlösning i skolan.............................................................................................. 5 

2.1.1   Förhandling ..........................................................................................................................5 
2.1.2   Rättsprocess .........................................................................................................................5 
2.1.3   Skiljedom .............................................................................................................................5 
2.1.4   Antimobbningskampanjer ....................................................................................................6 
2.1.5   Kompissamtal ......................................................................................................................6 

2.2   Sammanfattning .......................................................................................................... 6 
3   Medling ....................................................................................................................7 

3   Medling ....................................................................................................................7 
3.1   Medlingsmodeller........................................................................................................ 7 

3.1.1   Distributiv medling ..............................................................................................................7 
3.1.2   Integrativ medling................................................................................................................8 
3.1.3   Transformativ medling.........................................................................................................8 

3.2   Medlingsprocessen ...................................................................................................... 8 
3.3   Medlingens olika faser ................................................................................................ 9 

3.3.1   Förberedelser och öppningsförfarandet................................................................................9 
3.3.2   Information om själva medlingsprocessen till parterna......................................................10 
3.3.3   Utforska vilka behov och intressen som finns samt att ventilera känslor...........................10 
3.3.4   Kartlägga möjligheter, lösningar, alternativ och prioriteter ...............................................11 
3.3.5   Utvärdera möjliga lösningar...............................................................................................11 
3.3.6   Nå en överenskommelse ....................................................................................................11 

3.4   När kan medling vara effektivt ................................................................................ 12 
3.5   Sammanfattning ........................................................................................................ 12 

4   Skolmedling ...........................................................................................................14 
4.1   Teori ........................................................................................................................... 14 
4.2   Utbildning i skolmedling........................................................................................... 14 
4.3   Organisation och genomförande av ett skolmedlingsprogram ............................. 15 

4.3.1   Säkerställa stöd för skolmedling som konfliktlösningsmetod............................................15 



 VI

4.3.2   Organisera och planera programmet ..................................................................................16 
4.3.3   Undervisning och utbildning i medling..............................................................................17 
4.3.4   Motta och genomföra medlingar........................................................................................18 
4.3.5   Underhåll och vidareutveckling av medlingsprogrammet .................................................18 

4.4   Införande av skolmedling i större skala.................................................................. 18 
5   Komparativ studie av norsk skolmedling ...........................................................19 

5.1   Den norska skolmedlingens bakgrund .................................................................... 19 
5.1.1   Konfliktrådet ......................................................................................................................20 

5.1.1.1   Lagreglering av konfliktrådet .....................................................................................20 
5.1.1.2   Ansvarsfördelning ......................................................................................................20 
5.1.1.3   Sakutveckling och saktyper........................................................................................20 

5.1.2   Utvecklingsprogrammet.....................................................................................................22 
5.1.2.1   Mål och struktur .........................................................................................................22 
5.1.2.2   Genomförande............................................................................................................22 
5.1.2.3   Utvärdering och resultat .............................................................................................23 

5.1.3   Projektet ”Skolemegling i grunnskolen” 1998-2001..........................................................23 
5.1.3.1   Mål och struktur .........................................................................................................24 
5.1.3.2   Genomförande............................................................................................................24 
5.1.3.3   Utvärdering och resultat .............................................................................................25 

5.1.4   Kommentar till skolmedlingens bakgrund .........................................................................25 
5.2   Skolmedlingsutbildning ............................................................................................ 26 

5.2.1   Kompetensenheterna..........................................................................................................26 
5.2.2   Medlingskoordinator..........................................................................................................26 
5.2.3   Lärarna ...............................................................................................................................27 
5.2.4   Alla skolans elever .............................................................................................................27 
5.2.5   Elevmedlarna .....................................................................................................................28 

5.3   Skolmedlingens ramverk .......................................................................................... 28 
5.4   Skolmedlingens rättsliga grund i Norge.................................................................. 29 

5.4.1   Den norska läroplanen och skolmedling ............................................................................30 
5.4.2   Tystnadsplikt för eleverna..................................................................................................31 
5.4.3   Samtycke från alla parter ...................................................................................................31 
5.4.4   Elevernas ersättningsansvar ...............................................................................................31 

5.5   Sammanfattning ........................................................................................................ 32 
6   Skolmedling och svensk lagstiftning ...................................................................33 

6.1   Skolans lagstiftning ................................................................................................... 33 
6.1.1   Skollagen ...........................................................................................................................33 
6.1.2   Läroplanen .........................................................................................................................34 

6.2   Arbetsmiljölag ........................................................................................................... 34 
6.3   Medling vid brott ...................................................................................................... 35 

6.3.1   Historik ..............................................................................................................................35 
6.3.2   Brottsoffermedling – Skolmedling.....................................................................................36 

6.3.2.1   Tillämpningsområde och syfte ...................................................................................36 
6.3.2.2   Förutsättningar för medling........................................................................................36 
6.3.2.3   Förberedelser..............................................................................................................36 
6.3.2.4   Medlingsmötet............................................................................................................37 

6.4   Särskild medling enligt rättegångsbalken............................................................... 37 
6.5   Sekretess och medlingsavtal ..................................................................................... 38 
6.7   Samtycke .................................................................................................................... 39 

7   Empirisk studie .....................................................................................................40 
7.1   Intervjuer................................................................................................................... 40 



 VII

7.1.1   Karin Utas Carlsson, Barnläkare och fil.dr. i pedagogik....................................................40 
7.1.2   Eleonore Lind, Skolmedlare...............................................................................................42 
7.1.3   Iren Sørfjordmo, Konfliktrådet i Norge .............................................................................44 
7.1.4   Merete Granrud,  Norska justitiedepartementet .................................................................45 

7.2   Kommentar till intervjuerna.................................................................................... 45 
7.3   Enkät .......................................................................................................................... 45 
7.4   Kommentar till enkäten............................................................................................ 49 

8   Diskussion och slutsatser......................................................................................50 

Källförteckning ..........................................................................................................53 
  

 



 1

1   Inledning 
Varför skriva en uppsats om medling, som rättsvetarstudent? Medling kallas för det 
alternativa konfliktlösningssättet och är ett sätt att gemensamt, utan det traditionella 
rättssystemet, lösa en konflikt. Medling har många berörningspunkter med juridiken 
och det traditionella rättssystemet. Dels finns det viss lagstiftning om medling, dels så 
utövas medling till stor del av jurister eller personer med juridisk bakgrund. Lagstift-
ningen på området är dock sparsam, och när det gäller skolmedling finns ingen svensk 
lagstiftning. 
 

1.1   Bakgrund 
Varför ska skolor eller någon annan använda medling? På denna fråga finns det flera 
svar. Medling kan vara ett snabbare sätt att lösa en konflikt på än den traditionella 
rättsprocessen. I skolor kan skolmedling vara ett alternativt tillvägagångssätt för att 
lösa konflikter. Undersökningar visar att medling i skolan minskar förekomsten av 
mobbning. Medling lär eleverna att själva lösa sina konflikter, och ger en harmonisk 
och fredlig atmosfär i skolan. Skolmedling är också en utbildning i emotionell intelli-
gens (EQ) som bygger på och utvecklar värdegrunder som moral och etik. Eleverna 
lär sig att respektera både varandra och materiella ting, de lär sig empati och att sätta 
ord på sina känslor. Helt enkelt att hantera konflikter, vilket är något som vi alla mås-
te göra dagligen på ett eller annat sätt. 
 
Det ligger i skolans intresse att få elevkonflikter lösta. I en olöst konflikt mellan ele-
ver ligger grogrunden till fler och allvarligare konflikter. Skolmedling är navet som 
ska och kan lösa konflikterna. Som namnet skolmedling antyder, betyder det att det är 
skolan som står bakom och har det fulla ansvaret, alltså att det är vuxna som leder 
hela projektet med skolmedling. Skolmedling består av två delar som var för sig är 
avgörande för om projekt med skolmedling ska bli lyckade. Dels den strukturella de-
len som skolan står för samt en elevmedlings del. Elevmedling är det som sker mellan 
parterna i medlingsrummet. Elevmedlare är de som utför medlingen på det sätt som de 
har blivit utbildade för. Att leda en medlingsprocess betyder att du som medlare ska få 
parterna att tala med varandra och inte förbi varandra så att konflikten kan lösas. 
Skolmedling framhäver dialogen som ett verktyg att lösa konflikten. 
 
När det gäller medling i Sverige har lagstiftning tillkommit allt efterhand, tidigt ute 
var arbetsrätten. Idag har vi lagstiftning om medling i flera av våra svenska lagar. Den 
senaste lagen om medling kom i maj 2002; Lagen om medling med anledning av 
brott. Jag kommer i denna uppsats att förklara hur medling fungerar, samt hur skol-
medling har utvecklats i Norge i syfte att ge en bild av hur vi i Sverige skulle kunna 
starta upp ett program om skolmedling. 
 

1.2   Syfte 
Syftet med detta arbete är: 

• Att visa vad skolmedling är. 
• Att visa hur den kan användas som ett alternativ till den 

traditionella konfliktlösningen i skolan. 
• Att utreda rättsläget i Sverige. 
• Att göra en komparativ studie över den norska skolmedlingen. 
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1.3   Metod 
För att visa vad skolmedling är gör jag en deskriptiv utredning av de konfliktlösnings-
alternativ som finns, samt en redogörelse för teorin bakom medling/skolmedling. För 
att visa hur skolmedling kan används har jag att gjort ett antal djupintervjuer och en 
enkät. Rättsutredningen görs dels genom en komparativ studie av den norska skol-
medlingen, samt genom att utreda de svenska möjligheterna till skolmedling i den 
befintliga lagstiftningen. 

1.4   Avgränsningar 
Enkäten har endast gått ut till skolledare i Norrbotten. Den komparativa studien sker 
endast mot Norge. Jag har också avgränsat mig såtillvida att jag endast utreder skol-
lagstiftning, arbetsmiljörättslig lagstiftning och lagen om medling vid brott, samt vissa 
specifika spörsmål. 
 

1.5   Referensram 
Den referensram som jag har arbetet utifrån är den traditionella medlingsmetodiken. 
För att få en förståelse för den krävs det en förståelse för vad en konflikt är och hur 
dessa hanteras i skolan. Utifrån medlingsmetodiken har jag redogjort för skolmedling. 
För att ge stöd för hur ett svenskt skolmedlingsprogram skulle kunna verka har jag 
gjort en komparativ studie av den norska skolmedlingen. Jag har gjort en rättsstudie 
av vilka möjligheter det finns till skolmedling inom vårt existerande lagregelverk. 
Sedan har jag gjort en empirisk studie för att visa på behov och intresse av skolmed-
ling. 
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2   Konflikt 
Vad är en konflikt och varför är det viktigt att lösa denna? Ordet konflikt kommer 
från latinets conflictus som betyder sammanstötning.1 Ett annat sätt att beskriva kon-
flikt är: 

A process that begins when one party perceives that an-
other party has negatively affected, or is about to nega-
tively affects something that the first party cares about.2 
 

Konflikt är ett ord som i sig själv inte är negativt laddat, men som de flesta ändå ser 
som något negativt. Konflikt innebär ofta förändring, vilket i sin tur kan leda till ytter-
ligare konflikter. Den förändring som kommer av en konflikt kan vara smärtsam, 
traumatisk eller allmänt obehaglig, men en förändring, liksom en konflikt, kan också  
ses som en möjlighet att växa och leda till utveckling och framåtskridande.3  
 
Sammanstötningar sker oftast med personer i ens omgivning. En konflikt innehåller i 
genomsnitt 10 % sakinnehåll och 90 % känsla.4 
 
Figur 2.1: Konfliktens verkliga ansikte 

 
Källa: Brännlund, s.16. 
 
Konflikter finns på alla nivåer i samhället. En konflikt kan förekomma inom en män-
niska, mellan två eller flera individer eller mellan olika grupper, organisationer och i 
förlängningen mellan länder.5 
 
Figur 2.2: Konfliktnivåer 
 

Konflikter inom                                                                   Konflikter mellan 
människan            människor 

 
 
 

Konflikter som uppkommit ur 
strukturorganisation och samhället 

Källa: Carlander, s. 4 

                                                 
1Lind, Eleonore, Medkompis, Medling och konflikthantering i skolan, Brain Books AB, 2001, Jönkö-
ping, s. 8. 
2 Robbins, Stephen P, Organizational Behavior, 9 edition, Prentice-Hall, 2001, New Jersey, s. 383f. 
3 Norman, Jan, Medling och andra typer av ADR -alternativkonfliktlösning - introduktion och handbok, 
Iustus förlag, 1999, Uppsala, s. 15ff. 
4 Brännlund, Lasse, Konflikthantering, en handbok för realister, Natur och kultur, 1991, Borås, s.15ff. 
5 Carlander, Margareta, Konflikter och konfliktbearbetning, Almqvist & Wiksell läromedel AB, 1990, 
Solna, s.3ff. 



 4

Ofta har konflikten uppstått därför att en eller flera individer upplever en konflikt 
inom sig. En sådan konflikt inom någon eller några leder ofta till konflikt mellan 
människor. Ofta kan orsaken till konflikten finnas i den struktur som finns i gruppen 
eller samhället. Konflikter har oftast sitt ursprung i flera orsaker, stora som små. Där-
för kan de också angripas på olika sätt.  
 
Några orsaker till att konflikter uppstår:6 
• Oförenliga värderingar, mål och intressen. 
• Feltolkning av en situation. 
• Otillfredsställda grundläggande behov. 
• Reaktioner på fientlighet, hot eller tvång. 
• Försök att hindra någon annan i dennes verksamhet. 
• Status, ställningen i den osynliga rangordningen. 
• Förhållanden människor emellan eller förändringar i förhållanden som vi inte rik-

tigt har anpassat oss till. 
• Projektioner – ibland överför vi de känslor eller syften som vi själva har på vår 

omgivning.  
 
Att lösa konflikter hjälper människor att växa och att må bra. Att befinna sig i konflikt 
kan utlösa ett spänningstillstånd. För lågt eller högt spänningstillstånd kan leda till 
obalans. Strävan efter balans är motivationen till att lösa konflikten. De inblandades 
motivation har med spänningsnivån i konflikten att göra. Den hänger även samman 
med individens förmåga att rätt sända, motta och integrera information som är rele-
vant för konfliktlösningen.7 
 
Figur 2.3: Schematisk bild av spänningsnivån och dess konsekvenser  
 

 
 
Källa: Ellmin, s. 10 
 
                                                 
6 Carlander, s. 5f, Lind, s. 9f. 
7 Ellmin, Roger, Att hantera konflikter på jobbet, Almqvist & Wiksell Förlag AB, 1992, Arlöv, s. 9. 
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Människor har olika konflikttoleransnivåer och detta leder till att alla reagerar olika på 
samma sorts konflikt. Ytterst handlar det om att skapa en sådan situation där alla in-
blandade tillåts fungera så rationellt och förnuftigt som möjligt, att spänningsnivån är 
sådan att tanke, känsla och handling hänger ihop på ett meningsfullt sätt så att man 
har hela människan med sig fullt ut i konfliktarbetet.8 Att tillsammans lösa konflikter 
kan också leda till ökat självförtroende. 
 

2.1   Konfliktlösning i skolan  
Det finns olika sätt att lösa konflikter på, några av dessa handlar om att öka med-
vetenheten hos dem som är inblandade i konflikten, att rikta uppmärksamheten mot 
gemensamma övergripande mål, att träna sig i konfliktlösning, att pröva olika typer av 
förändringar eller att medla mellan parterna.9 Jag kommer här att visa på några olika 
sätt att hantera konflikter. 
 

2.1.1   Förhandling 
Förhandling betyder överläggning i syfte att nå överenskommelse av kompromisstyp, 
att få fram en fredlig lösning.10 Förhandling är kanske det vanligaste sättet att lösa 
tvister på. Förhandlingar sker ständigt, vi förhandlar med våra nära och kära, med 
arbetskamrater, chefer och faktiskt också med oss själva. Det är dock sällan vi sitter i 
formella förhandlingar, men när så sker är det bäst att vara väl förberedd. Förhandling 
är en process där två eller flera parter samtalar med varandra för att nå en överens-
kommelse. Detta kan dock leda till att samtliga parter upplever att de har förlorat; de 
godtar en kompromiss eftersom de känner att det måste.11 
 

2.1.2   Rättsprocess 
Den sista utvägen för tvistelösning är att ta tvisten till rätten och låta en domare beslu-
ta vem som har rätt och vem som har fel. I vanliga civilmål går en konflikt till tings-
rätten och sedan vidare till hovrätt och eventuellt till högsta domstolen. Vid tvister i 
skolan försöker först läraren att själv eller tillsammans med föräldrarna att lösa tvis-
ten. Om inte det går kallas rektorn/disciplinnämnden in. De kan besluta att polisanmä-
la tvisten om den är allvarlig, vilket då leder till tingsrätten och vidare. Beroende på 
tvistens art kan den också hamna hos JO (Justitieombudsmannen), Överklagande-
nämnden eller hos skolverket.12  
 

2.1.3   Skiljedom 
Skiljedom är ett rättsligt förfarande som innebär att skiljemän avgör en (rättslig) tvist. 
Det innebär också att parterna normalt inte har någon rätt att överklaga domen, samt 
att den inte publiceras.13 Skiljedom enligt lagen om skiljedom förekommer inte, även 
om en lärare eller någon annan vuxen många gånger tar på sig rollen av att vara skil-
                                                 
8 Ellmin, s. 10ff. 
9 Carlander, s. 5f. 
10 Norstedts, Svensk ordbok + uppslagsbok, 2 uppl., 1999, Stockholm, s. 327f. 
11 Norman, s. 54ff, Lind, s. 11. 
12 Werner, Lars och Tryblom, Carl-Gustaf, Rättspraxis i skolan, Utbildningsväsendets författnings-
böcker 2000/01, del 6, Norstedts Juridik AB, 2001, Stockholm. 
13 Svensk ordbok, s. 1003. 
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jedomare, vilket i skolan innebär att eleven fråntas rätten och erfarenheten av att själ-
va lösa sin dispyt.14    
 

2.1.4   Antimobbningskampanjer 
I skollagen anges att mobbning och annan kränkande särbehandling ska motverkas. 
Dessa frågor behandlas i skollagens etikparagrafer. Skolans värdegrund fastslår bland 
annat att skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. 
Ingen ska i skolan utsättas för mobbning. Tendenser till trakasserier skall aktivt be-
kämpas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen dis-
kussion och aktiva insatser.15 Skolverket satsade under 1990-talet pengar på ett antal 
skolor runt om i landet, för att de skulle starta antimobbningskampanjer. Samtidigt 
som ett ganska stort antal skolor på eget initiativ också startade kampanjer mot mobb-
ning. Detta har lett till att mobbning nu upptäcks tidigare, vilket i sin tur har lett till ett 
ökat förtroende för lärarna. Arbetet mot mobbing måste ske kontinuerligt eftersom 
eleverna hela tiden byts ut. Alla på en skola måste vara med och motverka mobbning 
och varje fall måste följas noggrant.16 
 

2.1.5   Kompissamtal 
Kompissamtal innebär att eleverna i skolan får träffas en gång i veckan för att prata 
om de konflikter som de varit med om under veckan. Samtalen leds av lärare. Kom-
pissamtal som konfliktlösningsmetod började i Slottsvågsskolan i Helsingborg i bör-
jan av 1990-talet. Förutom att ge eleverna ett forum för att lösa konflikter förebygger 
det mobbning och hjälper eleverna att lära sig att uttrycka känslor och tankar i ord. 
Metoden ger även eleverna en möjlighet att tala inför publik, öva sig på aktivt lyss-
nande och att visa empati. Kompissamtalen består av tre delar: Först får eleverna be-
rätta om någon konflikt som de löst på egen hand, sedan berättar de om någon kon-
flikt som de skulle vilja ha hjälp med att lösa under lektionen och till sist återger de 
något tillfälle då de känner att de blivit ledsna eller orättvist behandlade. På detta sätt 
får eleverna och lärarna en helhetsbild av hur de själva och sina kamrater känner sig.17 
 

2.2   Sammanfattning 
Konflikter löser vi alla dagligen. Det är viktigt att vi löser de konflikter vi har i vår 
närmiljö, då risken för en eskalering av konflikten annars är stor. De metoder för att 
lösa konflikter som jag här har visat på utgör bara en bråkdel av alla de metoder som 
finns. Alla använder vi oss av dem på något sätt när vi löser en konflikt. Vi förhand-
lar, dömer som skiljemän, medlar och använder oss av kompissamtal. Vi följer kanske 
inte de formella tekniker och metoder som teorin anser, men vi använder kärnan, själ-
va essensen för att lösa våra dagliga konflikter. 
 

 

                                                 
14 Lind, s. 12. 
15. Forkman, Bo, (Red), Skollagen med kommentarer 2002, Förlagshuset Gothia AB, 2002, Stockholm, 
s. 2ff. 
16 Lind, s. 12. 
17 Aa, s. 13. 
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3   Medling 
Medling är åter på stark frammarsch i västvärlden. Medling är inte, som det kan ver-
ka, något nytt folk har i alla tider medlat. Att medla är ofta något man gör omedvetet, 
dagligen.  
 
Vad är då medling? Svenska ordboken definierar ordet medling som ”ett försök att 
gemensamt åstadkomma en överenskommelse eller lösning”. Med andra ord kan med-
ling beskrivas som en organiserad förhandling, där en eller flera medlare försöker få 
en eller flera parter att komma fram till en gemensam överenskommelse. Målet med 
medling är alltså att komma fram till en överenskommelse genom att efterforska par-
ternas behov och intressen så långt detta är möjligt. En medlare ser inte till vem som 
har rätt eller fel, medlaren fördelar inte skulden. Det är inte heller medlarens uppgift 
att ta fram en lösning på parternas problem, det ska parterna själva komma fram till 
genom själva medlingsprocessen. Medlaren ska vara en opartisk länk mellan parterna 
och verka för att en fungerande kommunikation utvecklas som sedermera kan leda till 
en lösning på tvisten. Vid en medling blir inte alltid resultatet att parterna går från 
bordet med ett skrivet avtal. Förhoppningsvis har medlingen satt igång en process 
som så småningom kan leda till en lösning av parternas problem. Medlaren har fått 
parterna att kommunicera vilket i sin tur lett till en lösning. Om en medlare är allt för 
resultat inriktad (om resultat är liktydigt med skrivet avtal) kan det leda till att någon 
eller alla parter går från medlingen missnöjd. Vilket i sin tur kan leda till att avtalet 
inte efterföljs och parterna hamnar i en ny tvist.18 
 
Medling bygger på principen om frivillighet, trots detta har vi i Sverige ett antal 
tvingande medlingslagstiftningar. Medling finns föreskriven i ett antal lagar, bland 
annat i 46 § Medbestämmandelagen och i 42:17 2st rättegångsbalken. Medling finns 
också föreskriven i arrende-, bostadsrätts-, hyresrätts-, och upphovsrättstvister. Med-
ling förekommer också som familjerådgivning som alla kommuner är skyldiga att 
tillhandahålla. Till sist förekommer också lagstadgad medling i den nya lagen om 
medling med anledning av brott, som dock inte är tvingande. Denna uppräkning är 
inte menad att vara uttömmande.19 
 

3.1   Medlingsmodeller 
Medling förekommer i olika varianter. Beroende på vilken författare som du läser 
finns det olika typer, teorier, metoder av medling. Jag har valt att här beskriva de mo-
dellerna som jag lärt mig. Dessa utgörs av distributiv medling där parternas rättigheter 
starkt betonas, integrativ medling som är mer objektiv och den transformativa med-
lingen som inte bara ser problemet som ett problem utan en möjlighet till växande och 
förändring.20 
 

3.1.1   Distributiv medling  
Den distributiva medlingen kan beskrivas med i stort sett samma ordalag som distri-
butiv förhandling. Även distributiv medling handlar om att fördela kronor och ören 

                                                 
18 Norman, s, 64ff. 
19 Lindell, Bengt, Alternativ tvistelösning, Särskilt medling och skiljeförfarande, Iustus förlag, 2000, 
Uppsala, s. 14f och 70f. 
20 Jan Normans modell. 
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eller andra nyttigheter, parternas rättigheter betonas starkt. Medlingen sker genom att 
parterna delar på värdena i ett nollsummespel, genom en positionell metod. Vid den 
distributiva metoden har medlaren en starkt dirigerande och fördelande roll samt of-
tast ett begränsat synsätt, då det ofta förekommer en brist på information. Medlaren 
kan vid distributiv medling ge parterna bud som dessa kan acceptera eller förkasta. 
Denna metod av medling betyder att parterna oftast måste kompromissa för att nå en 
lösning. Det ger inte den optimala vinna – vinna lösningen.21  
 

3.1.2   Integrativ medling 
Inom den integrativa medlingen sker medlingen utifrån principöverenskommelsens 
metod. Den kännetecknas av att den har till syfte att göra kakan större för alla parter. 
Metoden skiljer på sak och person, samt fokuserar på intressen och behov istället för 
positioner. Parterna utvecklar förslag och möjligheter som är till gemensam nytta. Här 
ska förslagen utvärderas utifrån objektiva kriterier och vedertagna normer. Medlaren 
ska inom den integrativa medlingen vara någon som underlättar kommunikationen 
mellan parterna. Det är parterna själva som ska komma fram till en lösning som de 
kan godta. Medlarens roll är att hjälpa parterna att samla information, hantera känslor, 
testa olika kreativa lösningar samt att visa att problemet kan ha en vinna - vinna lös-
ning (göra kakan större).22 
 

3.1.3   Transformativ medling 
Transformativ medling bygger på tanken att konflikter inte bara är av ondo utan också 
kan vara något som kan leda till förändring och möjlighet att växa. Transformativ 
medling gör det möjligt för parterna att dels öka sin kapacitet att hantera svårigheter 
och problem genom medveten reflektion, medvetna val och handlande, dels att öka 
sin kapacitet att uppleva och uttrycka hänsyn, intresse och omsorg för andra. Här är 
tanken att medlaren ska arbeta med enpowerment och bekräftelse. Medlaren försöker 
hjälpa individerna att stärka deras självkänsla och värde, att ge parterna en slags åter-
upprättelse. Vid transformativ medling är medlaren mer avvaktande och försiktig med 
att definiera problemet. Denna metod är speciellt bra om det är en konflikt som bott-
nar i en mellanmänsklig konflikt. Det viktigaste i en transformativ medling är inte att 
få istånd en överenskommelse, utan det är att parterna upplever återupprättelse och 
bekräftelse.23  
 

3.2   Medlingsprocessen  
Det finns olika förfaringssätt som en medlare kan använda när denne ska medla. Den 
första metoden kallas skyttelmetoden. Parterna är placerade i olika rum medan medla-
ren går som i skytteltrafik dem emellan. Den andra metoden är konferensmetoden där 
båda/alla parter sitter vid samma bord hela tiden och tar del av all information. Vid 
denna metod finns det även möjlighet till enskilda samtal men det ska undvikas då det 
strider mot grundtanken bakom metoden. I en tredje metod blandas dessa två på så 
sätt att parterna till största delen sitter var för sig, men samlas när det finns skäl att 

                                                 
21 Norman, s. 53 och 64. 
22 Aa, s. 52f och 64f. 
23 Aa, s. 65. 
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stämma av möjligheterna till en överenskommelse eller för att belysa eller förhandla 
om en viss fråga.24  
 

3.3   Medlingens olika faser 
Medlingsprocessen består av olika delar. Hur många delar det handlar om beror på 
den enskilde medlarens teknik, men normalt sett ingår åtminstone fem olika delar 
förutom själva öppningsförfarandet. Dessa kan beskrivas så här: 
1. Information om själva medlingsprocessen till parterna 
2. Utforska vilka behov och intressen som finns samt att ventilera känslor 
3. Kartlägga möjligheter, lösningar, alternativ och prioriteter 
4. Utvärdera möjliga lösningar 
5. Nå en överenskommelse 
 
Dessa faser måste arbetas igenom vid varje medling i något hänseende för att möjlig-
göra en lyckad medling.25 
 

3.3.1   Förberedelser och öppningsförfarandet  
Oavsett vilken sorts tvist och vem som har tagit initiativet till medling så är det viktigt 
att medlaren är väl förberedd. Denne måste ha bra information angående vad tvisten 
handlar om, men också vara förbered rent praktiskt. Beroende på om det är en konflikt 
med mycket känslor eller en ren avtalskonflikt behöver lokalen anpassas efter vilken 
typ av medling som ska ske. Val av plats och hur lokalen ser ut kan betyda mycket för 
en part som är väldigt osäker. Att välja en offentlig byggnad kan betona allvaret i 
medlingen, medan valet av en restaurang eller ett kafé kan få parterna att bli mer för-
troliga och avslappnade. Rummet bör kunna erbjuda olika sitt arrangemang eftersom 
parterna under en medling kan känna ett behov av förändring. Om parterna börjar bli 
förtroliga kan det vara bra att sitta lite ledigare eller om det tvärt om går fel kan det 
vara bra att kunna skilja parterna åt lite grann. Det är även viktigt att det finns mat och 
dryck tillgängligt. Att ta paus och dricka kaffe kan ge möjlighet att prata lite infor-
mellt vilket kan leda till att konflikten kan lösas.26  
 
Innan själva medlingen ska det beslutas om parterna ska få ha med sig stödpersoner. 
Dessa kan vara familjemedlemmar, vänner, advokater eller vem som helst som parten 
väljer. När stödpersoner förekommer är det viktigt att medlaren ser till att de kommer 
lite i skymundan, att det verkligen är parterna som driver medlingen, eftersom det är 
deras konflikt som ska lösas. Om det är parternas önskan att ombuden ska represente-
ra dem så ska denna önskan givetvis respekteras. 27 
 
Vid själva öppningsförfarandet hälsar medlaren parterna välkomna och presenterar sig 
själv och tar reda på namn och roll på eventuella stödpersoner. Medlaren redogör för 
eventuella tidigare relationer och kontakter som denne haft med parterna, även sådana 
som bara skett skriftligen. Medlaren bör också redogöra för den erfarenhet och utbild-
ning som denne har. Det kan hjälpa till att inge parterna förtroende för honom som 
                                                 
24 Norman, s. 77. 
25 Aa, s. 75. 
26 Aa, s. 72ff. 
27 Boserup, Hans och Susse, Humle, Meditations processen, Nyt juridisk forlag, 2001, København, s. 
12. 
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medlare. Därefter förklarar medlaren att som medlare är man helt neutral och opartisk 
och om konflikten någon gång i framtiden skulle gå till domstol medlaren inte kan 
representera någon av parterna där heller.28 
 

3.3.2   Information om själva medlingsprocessen till parterna 
Innan medlaren går in på själva medlingsprocessen är det brukligt att etablera några 
grundregler. Dessa kan bestå av följande punkter: 
• Att medlingen är frivillig, och att parterna när som helst kan avbryta den. 
• Att parterna inte får avbryta varandra. 
• Att parterna inte får tala nedsättande eller kränkande om den andra parten. 
• Att parterna verkligen ska försöka lösa konflikten. 
• Att det bara är parterna som har befogenhet att ingå avtal och att avtalet inte får 

ställa krav på en tredje person. 
• Att det som sägs under medlingen är belagt med tystnadsplikt. 
• Att inget som sägs är bindande innan ett avtal är skrivet. 
 
Först när parterna har accepterat dessa grundregler kan medlaren gå vidare med att 
förklara själva medlingsprocessen.29  
 
Medlingsproceduren kan vara så här. Först får vardera parten berätta sin version av 
konflikten, som medlaren sedan summerar. Vem som ska börja är en inte oväsentlig 
fråga. Oftast börjar den som har tagit initiativet till medlingen, men det är upp till 
medlaren att känna av stämningen mellan parterna och besluta vem som ska börja. 
Det är dock viktigt att ha balans i medlingen, att bägge parter får den tid de behöver. 
Om medlaren tycker att det behövs så bryter han upp medlingen i separata diskussio-
ner (kombinationen av skyttelmetoden och konferensmetoden), han förklarar dock 
först att det råder total sekretess angående vad parterna säger under dessa enskilda 
diskussioner med medlaren. Medlaren för endast vidare sådant som part vill till den 
andra parten. Efter eventuella separata diskussioner gäller det att klargöra parternas 
behov, hitta och klarlägga möjliga lösningar. När parterna har ett antal lösningar är 
det dags att utvärdera dem och till slut skriva ett avtal.30 
 

3.3.3   Utforska vilka behov och intressen som finns samt att ventilera känslor 
För att utforska vilka behov och intressen en part har är det viktigt att båda parter är 
öppna och ärliga, att de verkligen sätter ord till sina känslor. Här gäller det att gå från 
krav till behov, detta kan vara svårt då parterna oftast är låsta i sina positioner när de 
kommer till en medling. 
 

                                                 
28 Boserup, s. 15 och Norman, s. 75f. 
29 Boserup, s. 15f och Norman, s. 75f. 
30 Boserup, s. 16ff och Norman, s. 76f. 
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Figur 3.3.3.1: Krav, intresse och behovs pyramiden 
 
 
 
                          Krav                Krav  
 
                     Intressen             Intressen 
                    
                    Behov                       Behov  
 
Källa: Boserup, s. 42. 
 
Parternas krav, intressen och behov kan illustreras med hjälp av två tredelade pyrami-
der. I den översta delen finns parternas krav som inte har någon genensam berörings-
punkt. I den andra delen kommer intressen och här kan man se att parterna har något 
gemensamt. Längst ner är behoven och de går ännu mer in i varandra. Behoven är till 
viss del gemensamma. Nu gäller det bara att hitta fram till en lösning som uppfyller 
bådas behov.31  
 

3.3.4   Kartlägga möjligheter, lösningar, alternativ och prioriteter 
Detta är medlingens mest konstruktiva del. Det är här parterna ska hitta lösningar på 
konflikten som har fört dem till medling. Det finns olika metoder för att hitta lösning-
ar. Den vanligaste är kanske brainstorming, som går ut på att parterna tillsammans ska 
komma på positiva sätt att lösa tvisten. Desto fler förslag desto bättre, inget förslag är 
för ”dumt” för att föreslås. Parterna får inte kommentera den andres förslag och de får 
heller inte börja diskutera något förslag innan brainstormingen är avslutad. Medlaren 
skriver upp alla förslag som framkommer. En annan metod är att parterna får ”byta 
stol” sätta sig in i hur den andra parten har det och komma med lösningar utifrån hans 
synvinkel. Medlaren kan också spela ”djävulens advokat”. När medlaren anser att nog 
många förslag föreligger för att konflikten ska kunna lösas är det viktigt att parterna 
har fastställt sina prioriteter, för att när de nu ska utvärdera lösningsförslagen ska 
kunna värdera dem på rätt sätt.32 
 

3.3.5   Utvärdera möjliga lösningar 
När det nu finns gott om lösningsförlag, är det dags att utvärdera dessa, förhandla 
fram en ”vinna – vinna” lösning. Först gäller det att granska alla förslag efter de pre-
ferenser som föreligger. Parterna måste till viss del vara beredda att kompromissa 
med varandra. För medlaren gäller det att inte bli för aktiv, att komma ihåg att det är 
parternas konflikt och att det är de som ska lösa den själva.33  
 

3.3.6   Nå en överenskommelse 
Efter det att parterna har utvärderat alla lösningsförslag och närmat sig en slutlig lös-
ning gäller det för medlaren (som har fört anteckningar hela tiden) att summera och ge 

                                                 
31 Boserup, s. 41ff och Norman, s. 77f. 
32 Boserup, s. 51ff, Norman, 78f och Kompendium, Medling IER 623, Ht. 2001. 
33 Boserup, s. 59ff, Norman, 78f. 
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ett förslag till överenskommelse utifrån vad parterna har kommit fram till. För att få 
bästa möjliga överenskommelse, en överenskommelse som kommer att genomföras 
och efterlevas, gäller det att båda är parter rimligt nöjda. Det kan vara klokt av medla-
ren att i det här skeendet påminna parterna om att de kan avsluta nu och ta med sig 
den föreslagna överenskommelsen och få den granskad av till exempel en advokat, 
eller vid skolmedling av en förälder. Medlingen kan också avbrytas nu bara för att ge 
parterna en chans till eftertanke. Parterna får återkomma vid ett senare tillfälle för att 
skriva under avtalet. Det kan vara bra att bestämma en tidpunkt för signerandet innan 
parterna lämnar medlingstillfället.34  
 

3.4   När kan medling vara effektivt  
Medling kan vara effektivt om flera av dessa förutsättningar är uppfyllda: 
• Frågan kompliceras av starka känslor 
• Parterna känner varandra 
• Det är viktigt att bibehålla relationen med den andre 
• När det är svårt att tala med den andre, utan att någon annan är närvarande 
• Parterna lever eller arbetar tillsammans, eller kan av andra anledningar inte undvi-

ka konflikt 
• Det är viktigt att beslut fattas snabbt  
• Parterna tvivlar på att de själva kan lösa problemet 
• Många människor är direkt eller indirekt drabbade av konflikten 
• En eller båda parter vill undvika formella förfaranden 
 

3.5   Sammanfattning 
Medling innebär ett stöd för parterna i en konflikt, en hjälp när de ska strukturera upp 
problemet, uttrycka behov och känslor. Själva medlingsprocessen syftar till att stärka 
parternas självförtroende genom att parterna själva tar ansvar för problemet och dess 
lösning. Processen syftar till att förflytta parterna från sina positioner till gemensam-
ma bakomliggande intressen. Genom att få parterna att överge sina inledande stånd-
punkter (vilka oftast bygger på generella och skuldbelagda uttalanden) förändras situ-
ationen från ”dig mot mig” till ”vi mot problemet”. Medlaren ska verka som en kata-
lysator för att hjälpa parterna att finna lösningar som de kanske inte ser eller inte tror 
är möjliga. Medling är en frivillig process där medlarna måste vara neutrala. Det går 
med andra ord inte att genomföra en medling där ena eller båda parterna inte vill 
medverka. Medling förekommer i en mängd olika varianter, det finns skolmedling 
som är det jag ska beskriva i detta arbete, brottsoffermedling, medling vid avtalstvis-
ter, arbetsrättslig medling, med mera. 
 
Sammanfattningsvis kan fördelarna med att använda medling sammanställas så är:35 
• Låga kostnader och snabbhet. Medling är billigare och snabbare än det traditio-

nella rättsliga vägen. Se på det norska konfliktrådet.36  
• Kontroll av konflikten och parternas behov. Det är parterna själva och deras speci-

fika behov, som bestämmer och kontrollerar processen. 
                                                 
34 Boserup, s. 71ff, Norman, 79f. 
35 Ervasti, Kaijus, Några teoretiska aspekter angående alternativ konfliktlösning, s. 14-33, Retfærd 97, 
nordisk juridisk tidskrift, 2002, nr 2, s. 22ff. 
36 se avsnitt. 6.1.1.3. 
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• Relationen mellan parterna. Relationen mellan parterna utvecklas, inte alltid till 
att parterna blir vänner men de är oftast inte längre lika stridiga, eftersom de verk-
ligen måste lyssna på varandra. 

• Alla vinner. Detta är en av grundprinciperna vid medling. I en domstolsprocess 
antingen vinner eller förlorar parten. Vid medling går båda parter ut som vinnare. 

• Flexibilitet. Medling går att användas vid många olika sorters konflikter och det 
krävs inte något speciellt forum för medling. Alla kan medla mellan varandra och 
gör det dagligen. 

• Kreativa avtal. Avtalen som sluts behöver inte följa några juridiska ramar utan 
parterna kan fritt lösa sina konflikter. 

• Minskar stress. Det är inte lika stressande att sitta i en medling som att delta i en 
formell domstolsprövning. 

• Lösningen är slutgiltig och prestationerna effektiva. Parterna efterlever ett med-
lingsavtal bättre eftersom det har framkommit på gemensamt initiativ. Båda par-
terna har vunnit ingen har förlorat. Samt att den bakomliggande konflikten är 
(förhoppningsvis) löst. 

• Behandling av känslor. I en medling är det tillåtet och tillrådligt att prata om sina 
känslor. 

• Framtidsinriktat. Vid en medling är det den framtida relationen som premieras 
inte det förflutna.  

• Parterna är tillfredsställda. Enligt empiriska undersökningar är parterna i en med-
ling mer nöjda och upplever resultatet som mer rättvist än vad parter efter en dom-
stolsprocess gör. 
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4   Skolmedling 
Teorin bakom skolmedling är densamma som för medling. Skillnaden är bara den att 
det nu är elever som utför medlingen. Utbildningen till medlare har anpassats därefter. 
I Sverige har Eleonore Lind utvecklat ett utbildningsprogram för elevmedlare, be-
nämnt Medkompis.37  
 

4.1   Teori  
Teorin bakom medling är att vi alla är likvärdiga och att konflikter är en del av livet. 
Den bakomliggande tanken med skolmedling är att unga bör ta ansvar för sina kon-
flikter och de konsekvenser som de får. Elevmedlaren hjälper parterna att identifiera 
problemet och att finna en lösning, men även att titta djupare och utforska det som 
ligger bakom konflikten, vilket i sin tur kan hjälpa till att undvika konflikter i framti-
den.38 
 
En medlare måste lära sig att lyssna både på sig själv och på andra, vad känslor är och 
vad de heter. Att skilja på fakta och känslor, att uttrycka sina känslor på sådant sätt att 
ingen annan blir sårad. Att respektera sig själv och andra och att förstå och komma 
överens om att man inte alltid behöver tycka likadant som alla andra.39 
 
Medlingsmodellen ser likadan ut för skolmedlingen som vid vanlig medling. Medlar-
na börjar med en introduktion där de presenterar sig själva, vad medling är och hur 
processen går till. De fastlägger ramar och grundregler. Klargör vad konflikten gäller 
för att sedan utforska vad som hänt och hur det har påverkat parterna. Därefter är det 
dags att skapa lösningar genom till exempel brainstorming. Komma fram till en lös-
ning och formulera en överenskommelse som parterna undertecknar. Sedan är det 
bara för medlarna att tacka för en väl genomförd medling och avsluta det hela.40  
 

4.2   Utbildning i skolmedling 
För att få bästa möjliga resultat av medlingsprogrammet är det viktigt att både elever 
och lärare får ut största möjliga behållning av utbildningen. Utbildningen måste vara 
intressant och underhållande. Känner vi oss trygga och har roligt under utbildningen 
lär vi oss snabbare och mer effektivt. Vi lär oss bäst genom praktiska övningar, de ger 
upplevelser, inbjuder till reflektion, ny förståelse och ny erfarenhet. De som först får 
utbildning i skolmedling är lärarna, eftersom de sen i sin tur ska utbilda eleverna.41  
 
Innan själva medlingsutbildningen börjar för eleverna är det viktigt att tillsammans 
med dem forma en gemensam vision, en vision över gruppens grundläggande värde-
ringar. 42 
 
Skolmedlingsprogrammet Medkompis lärs ut under sex veckor med totalt sex sam-
mankomster. Pass 1 och 6 är på 3,5 timme medan pass 2-5 är på 2 timmar vardera. 
                                                 
37 se boken, Medkompis, Medling och konflikthantering i skolan. 
38 Lind, s. 19f. 
39 Aa, s. 23. 
40 Aa, del IV, s. 27f. 
41 Aa, s. 25. 
42 Aa, s. 25. 
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Programmet lärs ut till en grupp på cirka 10-14 elever, från årskurs 6 och uppåt. Det 
är de lärare eller annan personal som är ansvariga för programmet som ska lära ele-
verna. De kan själva antingen ha gått en medlingskurs eller helt enkelt bara läst boken 
Medkompis och därigenom fått en förståelse av medling.43 
 
Programmet är disponerat på följande sätt: 44 
• En introduktion om vad skolmedling är, medlingsmodellen introduceras, övningar 

för att stärka gruppkänslan (teambuilding) samt samarbetsövningar. Upplägget är 
interaktivt för att få deltagarna att medverka i så stor grad som möjligt. Detta sker 
genom att visuella hjälpmedel, brainstorming och rollspel används. 

• Sen lärs olika tekniker ut för att eleverna att kunna lyssna effektivt och för att ur-
skilja fakta och känslor. Vad behöver vi veta för att bli medlare? Vad kan vi redan 
och vad kan vi förbättra? 

• Hur förhåller jag mig till konflikter och hur reagerar jag? 
• Hur kan jag uttrycka mig tydligt? Vad kan jag göra för att hjälpa parterna att nå en 

lösning, hur ställer jag de rätta frågorna samt hur summerar jag deras svar på rätt 
sätt?  

• Det är genom deltagarnas egna erfarenheter som de ska lära sig ett nytt sätt att 
hantera konflikter på. Rollspel hjälper dem att få den erfarenheten. 

 
När eleverna har gått igenom programmet får de i samråd med dem som är ansvariga 
för medlingsprogrammet på skolan bestämma och strukturera upp hur medlingsverk-
samheten ska se ut.45 
 

4.3   Organisation och genomförande av ett skolmedlingsprogram 
För att organisera och genomföra ett skolmedlingsprogram krävs det mycket arbete. 
Arbetet kan delas upp i fem punkter: 
1. Att säkerställa stöd för skolmedling som konfliktlösningsmetod. 
2. Organisera och planera programmet. 
3. Undervisning av all personal och alla elever i vad medling är, samt att utbilda 

medlare. 
4. Motta och genomföra medlingar. 
5. Underhåll och vidare utveckling av medlingsprogrammet.46 
 

4.3.1   Säkerställa stöd för skolmedling som konfliktlösningsmetod 
När det gäller att säkerställa stöd för skolmedling på en skola kan det vara bra att un-
dersöka och uppfylla dessa punkter.47  
• Undersök först behovet av ett skolmedlingsprogram på den aktuella skola. Det 

förekommer konflikter på alla skolor, men just denna skola kanske redan har ett 
bra handlingsprogram för att lösa dessa. 

                                                 
43 Lind, s. 36f. 
44 I boken Medkompis finns det många övningar som kan tillämpas för att nå dessa punkter.  
45 Lind, s. 36f. 
46 Cohen, Richard, Peer mediation in schools, Students resolving conflict, Good year books, 1995, 
Glenview, USA, s. 53. 
47 Aa, s. 54ff. 
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• Se till att få med skolledningen, så att det finns några som backar upp medlings-
programmet. För utan deras stöd kan det vara svårt att få ingång ett lyckat pro-
gram. 

• Få inte bara lärare och ledning inblandade i programmet utan hela skolans perso-
nal, även vaktmästare och lokalvårdare med fler. 

• Arbeta inom skolans systematik. Försök att få skolmedling inskrivet i skolans 
verksamhetsplan. 

• Planera långsiktigt. Försök att planera ekonomi, utbildning, personal, lokaler och 
uppbackning av ledning så långt in i framtiden som möjligt. 

• Förstå att konfliktlösning är ett långsiktigt problem. Bara för att de problem som 
programmet startades för är lösta betyder det inte att det inte har tillkommit nya 
som måste lösas. Utvärdering och utveckling är nödvändigt. 

 
Cohen har utvecklat ett frågeformulär som kan fastställa om en skola är redo att infö-
ra skolmedling.48 
 

4.3.2   Organisera och planera programmet 
När stödet för skolmedlingen är säkerställt är det dags att lägga upp ett program för 
hur skolmedlingen ska gå till på den aktuella skolan. Här kommer den information 
som samlats in i det föregående steget till nytta eftersom behovet redan är kartlagt där. 
Det första som måste bestämmas är hur organisationen ska se ut, vem som ska vara 
medlingskoordinator och ha det övergripande ansvaret. Medlingskoordinatorns an-
svarsområde innehåller programmets utveckling, utbildning och utvärdering, att 
marknadsföra programmet för alla inblandade, organisera det praktiska medlingsarbe-
tet, fungera som stöd för elevmedlarna med mera. För att klara av allt detta bör med-
lingskoordinatorn vara utbildad medlare själv. Självklart behöver koordinatorn inte 
göra allt själv han kan delegera en del, gärna till en rådgivande grupp. Det är dock 
koordinatorn som har det övergripande ansvaret.  
 
Hur stort och ingripande ska medlingsprogrammet vara? För att svara på det kan des-
sa fem frågor vara till hjälp.49 
1. Vem är det meningen att programmet ska passa? 
2. Ska programmet ha ett speciellt fokus? (exempelvis mobbning) 
3. Kan andra ämnesområden i skolan bli involvera i skolmedlingsprogrammet? 
4. Hur ska skolmedlingen förhålla sig till andra konfliktlösningsprogram i skolan? 
5. Hur ska skolmedlingen förhålla sig till andra konfliktlösningsprogram i kommu-

nen? 
 
I en del skolor har programmet utvidgats till att erbjuda medling inte bara i skoltvister 
utan också i konflikter mellan barn och förälder, med väldigt lyckat resultat.50 
 
En viktig bit när det gäller att planera och organisera ett skolmedlingsprogram är att 
det finns en klar och tydlig finansiering. I England och USA är de olika skolmed-
lingsprojekten finansierade genom olika källor så som skolornas budget, privata dona-

                                                 
48 Cohen, s. 72f. 
49 Aa, s. 80. 
50 Aa, s. 81. 
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tioner, stipendier eller genom olika företag, i Norge står staten för hela finansiering-
en.51  
 

4.3.3   Undervisning och utbildning i medling 
Cohen anser att det är två fundamentala punkter som måste fastslås direkt. För det 
första, kan man inte lära sig att medla från en bok, det krävs praktisk erfarenhet om så 
bara från rollspel, och för det andra, kan man inte lära ut medling om man inte själv är 
medlare.52 
 
För att undervisa den personal som i sin tur ska undervisa skolans elever och elev-
medlarna finns det två vägar att gå. Dels att personalen går externa kurser, eller att 
erfarna medlare tas till skolan och utbildar personalen där. Det kan vara en fördel att 
ta in medlare utifrån för att lära upp personalen, eftersom de då på plats kan ge råd om 
till exempel medlingslokaler.53 
 
Det finns olika modeller för hur en medling ska gå till.54 
 
Att välja ut vilka som ska få verka som elevmedlare är en viktig process. De är den 
värdefullaste resursen som en medlingskoordinator har när det gäller att få skolmed-
lingen accepterad på skolan. Även när det gäller frågor som hur programmet ska se ut, 
marknadsföring, utvärdering och utbildning av nya elevmedlare är de gamla elevmed-
larna en viktig tillgång. När elevmedlare ska väljas ut bör man tänka på följande; 
Elevmedlarna bör representera ett genomsnitt av skolans elever inte bara när det gäller 
kön och ras utan även när det gäller frågor som religion, betyg, rik eller fattig, bo-
stadsområde och så vidare. Desto bredare bakgrund elevmedlarna har, desto mer in-
tensitet och status kommer de att ha när de lärt sig att arbeta tillsammans. Dock ska 
alla ha personlighet och förmågor som gör dem lämpade som medlare. De måste kun-
na lyssna på andra, visa andra respekt, ledarskap och så vidare. Detta utesluter inte att 
elever som i vanliga fall kategoriseras som bråkiga elever inte kan vara bra medlare. 
De elever som väljs måste vara frivilliga och visa en tydlig vilja att verkligen verka 
som skolmedlare. Det är också viktigt att inte bara välja äldre elever till elevmedlare 
det ska vara en blandning av alla åldersgrupper, dock inte elever som är yngre än 10 
år. Elevemedlarna måste vara tillgängliga för att kunna medla.55 
 
Efter att alla elever på skolan har fått en grundutbildning i vad skolmedling innebär 
uppmanar de av dem som vill vara elevmedlare att göra en skriftlig intresseanmälan 
där de anger varför de vill verka som elevmedlare. Alla som anmäler sig bör få kom-
ma på en intervju. Intervjun bör utföras av en grupp bestående av till exempel med-
lingskoordinatorn, någon från skolledningen, någon elevmedlare och någon lärare. 
Dessa väljer sedan ut vilka som ska få vara elevmedlare och ser till att de får den ut-
bildning som krävs.56 
  

                                                 
51 Prosjektet ”Skolemegling i grunnskolen” 1998-2001, slutrapport, Læreingssenter, Oslo, 2001, s, 5 
och 27 och Cohen, s. 83. 
52 Cohen, s. 105. Lind har uttryckt en annan åsikt, se stycke 4.2. 
53 Aa, s. 105ff. 
54 se till exempel 3.3, 4.1 och 4.2. 
55 Cohen, s. 112ff. 
56 Aa, s. 117ff. 
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4.3.4   Motta och genomföra medlingar 
En viktig uppgift för medlingskoordinatorn är att organisera det praktiska arbetet med 
medlingarna, samt att besluta om en konflikt som kommer in till medling verkligen är 
lämplig att medla i. Här kan upplägget variera, koordinatorn kan gå ut till parter som 
han har hört har en konflikt och fråga om de vill medla, vänta på att någon av parterna 
kommer till honom eller kamrater kan tipsa om medling och så vidare. Vad som inte 
får glömmas bort är att medlingen alltid ska vara frivillig.57 
 
När en konflikt har kommit in till medling gäller det att utse medlare. Skolmedlare 
jobbar alltid två och två, till skillnad från annan medling där det kan variera. Koordi-
natorn kan välja att ha fasta medlingspar som allt eftersom det kommer in konflikter 
till medling får medla, han kan välja att inför varje tvist välja ut två specifika att med-
la. Hur han lägger upp det är upp till koordinatorn. Medlingskoordinatorn måste dock 
se till att alla medlarna får medla regelbundet för att de ska behålla skärpan och in-
tresset.58 
 

4.3.5   Underhåll och vidareutveckling av medlingsprogrammet 
Att medla är inspirerande och roligt, men för att få ett medlingsprogram som fungerar 
över lång tid gäller det att ständigt vidareutveckla och underhålla programmet. Det är 
tre saker som är viktigt att tänka på. För det första är det viktigt att programmet ut-
vecklas i takt med att skolan utvecklas. För det andra måste det hela tiden ske en 
marknadsföring av programmet dels för att få in medlingar men också för att inte tap-
pa stödet av ledning, lärare, annan personal och framför allt eleverna. Den tredje delen 
som inte får glömmas bort är att elevmedlarna hela tiden måste få utveckla sig. Ett sätt 
att göra det kan vara genom elevmedlarmöten där de kan diskutera sina erfarenheter, 
planera olika medlingsprojekt och få vidareutbildning. Ett annat sätt kan vara att an-
ordna skolmedlingskonferenser med andra skolor som har skolmedling så att elev-
medlarna kan få utbyta erfarenheter med personer utifrån.59 
 

4.4   Införande av skolmedling i större skala 
Även om det mesta av litteraturen är fokuserad på införandet av skolmedling på en 
skola i taget kan ett vidare perspektiv vara bra. Att införa skolmedling kommun-, eller 
länsvis eller nationellt har många fördelar, till exempel:60 
• Att göra det samtidigt på flera ställen kan spara pengar, tid och mänskliga resur-

ser.   
• Skolorna kan dela med sig av erfarenheter och information.  
• Genomföra gemensamma utbildningar. 
• Organisera en central ledning som håller i det hela. 
• Skolorna som inför skolmedling kan få mer stöd av varandra.   
 
Ett bra exempel på detta är Norge, där de nu har infört skolmedling över hela lan-
det.61 

                                                 
57 Cohen, s. 129ff. 
58 Aa, s. 136ff. 
59 Aa, s. 146ff och s. 249ff. 
60 Aa, s. 247f. 
61 se kapitel 6. 
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5   Komparativ studie av norsk skolmedling 
”Elever som bråkar löser konflikten bäst själv” menar Eivind Oftedal (12år) som är 
utbildad elevmedlare på sin skola i Norge. Barn hittar lättare vad som är problemet än 
de vuxna och de som väljer medling för att lösa en konflikt blir ofta vänner efteråt. 
Dessa är några andra slutsatser Eivind Oftedal har dragit under sina två år som elev-
medlare.62 Skolmedling har fått ett väldigt positivt mottagande i Norge, och är nu in-
arbetat i det norska skolsystemet. Över 600 skolor har nu ett skolmedlingsprogram 
och fler är på väg. Jag kommer här att visa hur man har infört skolmedling i Norge.  
 

5.1   Den norska skolmedlingens bakgrund 
För att få en förståelse för den norska skolmedlingen succé, krävs en förståelse och 
kunskap för hur stor och viktig medling överhuvudtaget är i Norge. Medlingens 
frammarsch i Norge, började med medlingens fader, Nils Christie, han skrev en arti-
kel om medling som en alternativ konfliktlösningsmodell, ”Konflikt som eiendom”.63 
Den bärande tanken i artikeln var att ”bringe konfliktene tilbake til folket” som ett 
alternativ till att lösa dem i rätten. Det han ville var att bilda ett konfliktråd, detta re-
dan år 1977.64  
 
1993 lade regeringen fram en handlingsplan om hur de skulle förbättra ungas relatio-
ner med varandra. Denna fick namnet; ”Trygghet og nærhet i hverdagen”. Det var 
flera departement som var inblandade med varierande handlingsprogram. De som är 
aktuella här är ”Utviklingsprogrammet om skolemegling” och ”Skolemegling i grunn-
skolen”. Dessa projekt har lett till en vid spridning av skolmedling i Norge.65 De hål-
ler för tillfället på att utvärdera det senaste projektet ”Skolemegling i vidaregående 
opplærning”.66 
 
Jag har valt att här redovisa de två stora avslutade skolmedlingsprojekten. De slutsat-
ser som det pågående projektet i gymnasieskolorna ger kommer officiellt inte att fin-
nas tillgängliga förrän skolstarten 2003. Vad som har framkommit i projektet redan nu 
är den genomslagskraft skolmedling har haft på de elever som varit med om det redan 
i grundskolan. På flera gymnasieskolor har dessa elever aktivt verkat för att få skol-
medling även i gymnasiet. Gymnasieskolorna har erkänt den kompetens som de som 
verkat som medlare har fått. Det finns dock ett problem när det gäller att etablera 
skolmedling i gymnasieskolorna och det är att allt material som finns utvecklat på 
norska är för grundskoleelever. Därför är nu nytt material under utveckling.67 

                                                 
62 http://www.dagsavisen.no/innenriks/2002/08/673285.shtml/ den 13.08.2002, det finns ett antal andra 
artiklar i norsk press som också belyser den norska skolmedlingen. Andra exempel är Opp & avgjort 
1996, nr 2, Opp & avgjort, 1999, nr 1, och nr 2.    
63 Kan läsas på engelska i, The British journal of criminology, vol. 17 January 1977, nr. 1, Conflict as 
property. 
64 Eleven som resurs i skolen 1, Veiledning om innføring og gjennomføring av skolemegling, Kjell 
Andberg, Nasjonalt læremiddelsenter, 2000, s. 8. 
65 Prosjektet ”Skolemegling i grunnskolen” 1998-2001, s. 3. 
66 http://www.ls.no/utsrift.asp?NewsID=198, 2002-11-29. 
67 http://www.konflikt.com/opp&avgjort/Skolemegling i videregående opplæring.htm den 2002-12-12. 

http://www.dagsavisen.no/innenriks/2002/08/673285.shtml
http://www.ls.no/utsrift.asp?NewsID=198
http://www.konflikt.com/opp&avgjort/Skolemegling
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5.1.1   Konfliktrådet 
1991 gick Nils Christies dröm i uppfyllelse. En lag som fastslog att alla kommuner 
måste vara med i ett konflikt råd antogs. Grunden och strukturen för lagen var den 
artikeln, som Nils Christie skrev år 1977.68  
 
Konfliktrådet tillhandahåller medling i alla slags tvister, både civilrättsliga och straff-
rättsliga. Medling i konfliktrådet är en del av det norska rättssystemet. Medling är 
frivillig och för att det ska komma ifråga måste båda parter vara överens om att det 
ska medlas. I medling ska båda parter aktivt bidra till att ta fram en lösning som är 
rättvis för båda parter. Polis, åklagarmyndigheten, kriminalvården, domstolar, skolor, 
kommuner och förvaltningar samarbetar med konfliktrådet.69 
 
5.1.1.1   Lagreglering av konfliktrådet 
Konfliktrådets arbete regleras av Konfliktsrådslagen (1991.3.15 nr 3)70, och en för-
ordning om medling i konfliktrådet. 1 § i Konfliktrådslagen fastslår att konfliktrådet 
har i uppdrag att medla i tvister som uppstår på grund av att en eller flera personer har 
påfört en annan skada, eller kränkt denne. Ett avtal som sluts i rådet kan innehålla en 
ekonomisk- eller en arbetsuppgörelse. Avtalet kan också sägas vara utformat som en 
försoning utan att närmare säga hur, bara att parterna har diskuterat problemet och löst 
den gemensamt.71 
 
5.1.1.2   Ansvarsfördelning 
Det är staten som bär det överordnande ansvaret för konfliktrådet, men det är länen 
som har ansvaret för den dagliga driften. Staten bär även det ekonomiska ansvaret på 
samma sätt som de bär det ekonomiska ansvaret för den traditionella rättsapparaten. 
Fylkesmännen (motsvaras i Sverige, av landshövdingen) leder och tillsätter medlarna. 
Medling i Konfliktrådet är gratis och tillgängligt för alla i kommunen.72 
 
5.1.1.3   Sakutveckling och saktyper 
 
Figur 5.1.1.3.1: Resultat efter medling i konfliktrådet    
 

3 % blev ingen medling           5 % avtalen bröts 
         6 % inget avtal                                                                                          16 % löper fortfarande 

 
               91 % avtal ingått   

                     79 % avtalen har hållits 
 
 

 
 
Källa: Opp & avgjort, 2002, nr 2, s. 5.       
 
2001 mottog konfliktrådet 6134 konflikter som de medlade i. Av dem ingick 91 % 
avtal, 6 % slöt inga avtal och 3 % avbröt medlingen. Sedan1998 har konfliktrådet haft 
över 6000 medlingar/år. Det har varit ganska jämt fördelat mellan antalet civilrättsliga 

                                                 
68 http://www.ewaytest.ls.no/eway/library/getmessage.as den 2002-11-29. 
69 Opp & avgjort, 2002, nr 2, Pressenjon av konfliktrådsordningen, Hva er Konfliktråd?, s. 4. 
70 Se Lov om megling i konfliktrådet . 
71 Opp & avgjort, 2002, nr 2, s. 4. 
72 Aa, s. 4. 

http://www.ewaytest.ls.no/eway/library/getmessage.as
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och straffrättsliga medlingar. Av de avtal som ingåtts har 79 % hållits, 5 % har brutits 
och 16 % löper fortfarande. Under året har handlingstiden hos konfliktrådet varit 35 
dagar, vilket är betydligt snabbare än i domstol. 73  
 
Etiska rådet i Norge har anmodat konfliktrådet att sända ut en enkät till parterna som 
har medlat. Det har kommit in 350 svar. Utifrån detta kan det fastslås att 90 % av par-
terna är nöjda med resultatet av medlingarna, vilket får anses vara ett väldigt bra re-
sultat.74  
 
Figur 5.1.1.3.2: Schematisk bild över konfliktgången i konfliktrådet 
 

 
Källa: http://home.broadpark.no/~konflikt/sivsakkart.htm den 2003-01-10. 
 
Frågor som kommer in om möjligheten att få genomföra en medling, granskas av kon-
fliktrådsledaren som avgör vilka ärenden som det ska medlas i. Medlaren tar kontakt 
med parterna och genomför medlingen. Om avtal träffas, följer konfliktrådet ärendet 
tills avtalet är uppfyllt. När avtalet är uppfyllt avslutar rådet ärendet.75 
 

                                                 
73 Opp & avgjort, 2002, nr 2, s. 5. 
74 Aa, s. 36. 
75 http://home.broadpark.no/~konflikt/sivsakkart.htm den 2003-01-10. 
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http://home.broadpark.no/~konflikt/sivsakkart.htm
http://home.broadpark.no/~konflikt/sivsakkart.htm
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5.1.2   Utvecklingsprogrammet  
När programmet skulle startas upp framkom det viss skepsis och kritik från både lära-
re och föräldrar. Det var frågor av rent principiell karaktär samt frågor av praktisk 
karaktär. Det stora antalet av vuxna i skolmiljö har dock under tidens gång slutit upp 
kring programmet, och är nu positiva.  
 
5.1.2.1   Mål och struktur 
Utvecklingsprogrammet initierades och finansierades av det norska justitiedeparte-
mentet. Programmet drevs tillsammans med Kyrko-, utbildnings- och forskningsde-
partementet. Utvecklingsprogrammet målsättning var: 

"Utviklingsprogram om skolemegling skal stimulere til 
utvikling, utprøving og implementering av holdnings- 
dannende tiltak og modeller for konfliktløsning og 
megling i grunnskolen. Utviklingsprogrammet skal bidra 
til allmenn kompetanseutvikling i skolene. Utviklings- 
programmet skal bidra til å bevisstgjøre barn og unge 
på holdninger til mobbing og vold, og bidra til å styrke 
evnen til konstruktiv konfliktløsning. Barn og unge skal 
ansvarliggjøres som parter og meglere."76  

 
De koncentrerade sig på den förebyggande faktorn som skolmedlingen har när det 
gäller mobbning och våld.77 Ett sätt att göra detta har varit att utnyttja konfliktråden. 
De lokala programmen startade 1995 och löpte till 1997, 3500 elever, 45 skolor och 
13 konfliktråd medverkade. Den centrala organisationen bestod av projektledare och 
en ledningsgrupp. Projektledarna har haft det dagliga ansvaret, medan ledningsgrup-
pen har träffats en gång i månaden för att följa och övervaka arbetet. De lokala repre-
sentanterna har träffats på ett antal nätverkskonferenser under projektets gång.78 
 
5.1.2.2   Genomförande 
I programstarten genomfördes det en undersökning i skolor som medverkade angåen-
de hur deras konfliktsituation såg ut. Av svaren framkom det att det mest var konflik-
ter mellan eleverna och att dessa inte var grova. Eleverna tyckte att det förekom fler 
konflikter än vad de vuxna tyckte. Förundersökningen bekräftade väsentligen det som 
var antaget vid projektets start om mobbning och konflikter i skolan, samt att den 
målsättning som var satt för projektet var förnuftig.  
 
Det var upp till varje skola att själva organisera och leda arbetet med skolmedling, det 
är en medlingskoordinator som ska göra detta. Han ska ha tid avsatt för arbetet, en 
arbetsplats på skolan med kontakttid för eleverna och alla andra inblandade. Eftersom 
skolmedlingskoordinatorn inte har att göra med skolans ordinarie diciplinärenhet och 
medling inte är straffande i sig, inbjuder det till att koordinatorn kan fungera som en 
stödperson för elevmedlarna. Eftersom koordinatorn har rätt att få veta vad som fram-
kommer (men givetvis inte föra det vidare) under en medling kan medlarna diskutera 
och analysera medlingen med denne. Elevmedlarna kan få råd och stöd av koordina-
torn.79 
 
                                                 
76 http://skolenette3.ls.no/dok/sn/tag/skolemegling/ den 2002-12-12. 
77 Eleven som resurs i skolen, 1, s. 8f. 
78 http://skolenette3.ls.no/dok/sn/tag/skolemegling/ den 2002-12-12. 
79 Eleven som resurs i skolen 1, s. 9 och 41f. 

http://skolenette3.ls.no/dok/sn/tag/skolemegling
http://skolenette3.ls.no/dok/sn/tag/skolemegling
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Även om det är elevmedlarna som utför själva medlingarna är det skolan som står 
bakom och har det fulla ansvaret, om detta får det inte råda tvivel. Ledningen och 
personalen måste förstå den grundläggande tekniken och ha en förståelse för hur den 
ska användas på skolan. Om inte de vuxna på skolan har en förståelse för vad skol-
medling innebär kommer inte resultatet att bli lyckat.80 
 
Det visade sig inte ha så stor betydelse för hur elevmedlarna blev utvalda. Det mest 
vanliga sättet var dock att: 
• Eleven söker skriftligt, på eget formulär, 
• alla sökande blev kallade till intervju med koordinatorn och en representant från 

lärarna,    
• intervjuarna valde ut medlare i samråd med dem som arbetar med medlingen på 

skolan, 
• alla sökande blir underrättade om vad som beslutats. 
 
Skolorna med ca 200 elever i snitt brukar ha bruk för 8-16 medlare. Medlarna arbetar 
alltid i par, en del skolor hade fasta par medan andra valde ut vilka som skulle medla 
från gång till gång. Det är inte viktigt vilken metod som används utan det som är vik-
tigt är att medlarna är respekterade av de andra eleverna.81  
 
5.1.2.3   Utvärdering och resultat 
Utvärderingen av Utvecklingsprogrammet gjordes av Norskt center för barnforskning, 
utvärdering utmynnade i rapporten ”Eleven kan selv”. 82 Rapporten ger en väldigt 
positivt bild av skolmedling, och detta från alla parter som var inblandade. Eleverna, 
både medlarna och parter i konflikter, har i positiva ordalag berättat både om själva 
processen och om resultatet av skolmedling. Elevmedlarna har också påpekat att med-
larrollen har påverkat dem positivt. De känner att de har utvecklats som personer och 
blivit mer självständiga. Parterna säger att de under processen har fått en bättre förstå-
else av konflikten i sig, samt att den andra parten verkligen har lyssnat på dem. De 
tycker att lösningarna på konflikten har varit bättre med medling än vad det skulle ha 
blivit med andra konfliktlösningsmetoder. Det har också påvisats en sänkning i kon-
fliktnivå på de deltagande skolorna. I rapporten kom det fram två huvudpunkter, för 
det första anbefallde de att skolmedling skulle bli en integrerad del i det pedagogiska 
arbetet på alla grundskolor i hela landet. För det andra ville de väcka uppmärksamhet 
beträffande de goda erfarenheter som gjorts av skolmedling i grundskolan, för att visa 
på att metoden med fördel också kan användas i gymnasieskolor och på fritids.83  
 

5.1.3   Projektet ”Skolemegling i grunnskolen” 1998-2001 
Det positiva utfallet av Utvecklingsprogrammet lade grunden till ett nytt projekt, 
”Skolemegling i grunnskolen”. Återigen var det Justitiedepartementet och Kyrko-, 
Utbildnings-, och forskningsdepartementet som beslutade att samarbeta med ett två-
årigt skolmedlingsprojekt. Projektet blev sedermera förlängt med ett år.84  
 
                                                 
80 Eleven som resurs i skolen 1, s. 9. 
81 Aa, s. 43ff. 
82 Einar Hansen, Eleven kan selv, Evalueringrapport om utvecklingsprogram om skolmedling, Norskt 
senter for barneforskning, tilsluttet ALLFORSK, Rapport nr. 50. 
83 http://skolenette3.ls.no/dok/sn/fag/skolemegling/html/  den 2002-12-12. 
84 Prosjektet ”Skolemegling i grunnskolen” 1998-2001, s. 4f. 

http://skolenette3.ls.no/dok/sn/fag/skolemegling/html
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5.1.3.1   Mål och struktur 
Projektets vision var: 

”Skolmegling er en integrert del av skolemiljøet  og 
bidrar til inspirerende og trygge læringsmiljø i alle 
grunnskoler og i videregående opplæring.” 

Och det övergripande målet var: 
”Å gjøre det mulig for alle kommuner og fylkes-
kommuner å innføre skolmegling som et verktøy i 
arbeidet med å skape gode læringsmiljø. 
 
Skolmegling skal være et midel til å styrke elevens 
sosiale kompetanse. 
 
Prosjektet skal ses i sammenheng med det 3-årige 
kompetansehevnings- programmet lanseres i 
Strotingsmedling nr. 23 (1997-98).85  
 

Detta var den utgångspunkt som arbetet hade, våren 1999 beslutades det att projektet 
skulle vara åtskiljt från grundskoleprojketet och bara koncentrera sig på gymnasiesko-
lor, denna del är fortfarande i verksamhet. Den avslutas årsskiftet 2002. Det verkar 
som enligt de intervjuer som jag gjort att även denna del har varit lyckad. Det konkre-
ta resultatet får vi vänta på till utvärderingen är gjord. Den dagliga verksamheten be-
drevs från utbildningskontoren i Oslo och Akerhus.86 
 
För att uppfylla visionen och det övergripande målet etablerade de inom projektet ett 
nationellt nätverk för att förankra och samordna  de insatser som gjordes för att höja 
den sociala kompetensen, och för att föra in medlingen i alla skolor. De etablerade 
också ett regionalt nätverk som leds av det statliga utbildningskontoret. Detta för att 
förankra målet, att ha skolmedling i hela landet, hos de styrande i kommunerna. Nät-
verket ska tillsammans med konfliktrådet, kommunens och läns representanter lägga 
fram förslag till implementering av skolmedling för det kommunala skolverket och 
gymnasieskolan. För att säkra en viss kompetens i varje län etablerades det en kompe-
tensenhet på minst fyra personer. Deras uppgift var att organisera och utföra upplär-
ningen av instruktörer i skolmedling, efter varje kommuns behov. Även inom skolan 
etablerades det nätverk som en del i skolans satsning på bra inlärningsmiljö i skolan.87 
 
5.1.3.2   Genomförande 
Den kompetens som fanns på nationell nivå angående skolmedling, var begränsad till 
de 13 konfliktråd som medverkat i det första projektet. Det blev därför beslutat att 
varje landsting (fylke) skulle skicka fyra personer på utbildning, som bekostades av 
projektet. Självklart fick de skicka fler men då fick de stå för kostnaden själva. Upp-
lägget var på 2+2 dagar som skulle utvärderas och sedan ytterligare två dagar. Av de 
97 första som fick utbildning är 85st fortfarande verksamma som kontaktpersoner i 
sitt landsting. Det totala antalet (i 17 av 19 län) kontaktpersoner var när utvärderingen 
av Skolemegling i grunnskolen gjordes 174 personer.88 
 
                                                 
85 Prosjektet ”Skolemegling i grunnskolen” 1998-2001, s. 8f. 
86 Aa, s. 8ff. 
87 Aa, s. 4ff. 
88 Prosjektet ”Skolemegling i grunnskolen” 1998-2001, s. 10ff. 
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Det nationella nätverket anordnade under projektets gång 4 nätverkskonferenser där 
utvecklingen av projektet sammanställdes och utvärderades, samt att den fortsatta 
verksamhetens riktlinjer diskuterades. 
 
Under utvecklingsprogrammet utvecklades det en del material om skolmedling på 
norska, bland annat ”Eleven kan selv”. Detta material räckte inte på långa vägar, utan 
som en del av detta projekt utvecklades det nu nytt material. Det första som kom var 
”Eleven som ressurs i skolen 1”, det var en vägledning om införande och genomfö-
rande av skolmedling. Denna blev tryckt i 10 000 exemplar som sändes gratis till alla 
landets grundskolor, alla personalkontor för grundskolan, statens utbildningskontor, 
kompetensenheter, landshövdingarna och konfliktråden. ”Eleven som ressurs i skolen 
2”, är en steg för steg bok om hur upplärning av lärare, elevmedlare och annan perso-
nal skulle gå till. Till detta har det även kommit en bok som utvärdering bok, ”Evalue-
ring av skolemegling, En steg för steg håndbok”. Alla dessa böcker finns att tillgå på 
Internet på sidan, http://skolenette.ls.no.. Material kan också beställas på læringssente-
ret. Där finns även den video ”När elever tar ansvar”, som producerades under projek-
tet att beställa. Videon var ett samarbete mellan Ramstad ungdomsskola i Bærum och 
Læringssenteret.89    
 
5.1.3.3   Utvärdering och resultat 
Resultatet av detta projektet är att det nu finns skolmedling i över 640 skolor i Norge. 
Alla elever på dessa 640 skolor har fått en grundutbildning i konfliktförståelse, kom-
munikation, samarbete och skolmedling. Det betyder att bara i år har ca 120 000 ele-
ver fått en djupare förståelse av dessa frågor. Det totala antalet elever som har fått 
denna grundutbildning finns det ingen siffra på. Minst 6000 elever har i höst fått ut-
bildning för att verka som elevmedlare. Även 12 000 lärare har fått utbildning i skol-
medling, ett ämne som inte fanns med under lärarutbildningen.90  
 
Ett måste för ett lyckat resultat när skolmedling ska införas är klarhet, klarhet i alla 
led. Vem som står för finanserna, vem som bestämmer vad, när och hur och så vidare. 
Det är viktigt att skolmedlingen blir en integrerad del i skolarbetet, i verksamhetspla-
nen, inte bara något projekt som drivs ett tag. Det upplevdes också som viktigt att 
staten genom utbildningskontoren behåller den koordinerande rollen, styr och driver 
arbetet framåt. Konfliktrådet ska på order av Civildepartementet fortsätta att arbeta 
med skolmedling.91 
 

5.1.4   Kommentar till skolmedlingens bakgrund 
Avslutningsvis kan sägas att när det gäller utvecklingen av skolmedling i Norge så har 
den gått fort fram. Detta beroende på flera orsaker, dels att medling är ett välkänt och 
accepterat sätt att lösa konflikter på i Norge. Dels på att Norge har en tradition av 
medling, genom konfliktråden. Tack vare konfliktråden hade Norge redan från början 
ett kontaktnät och en organisation som arbetade med medling över hela landet. De två 
projekt som jag här har redovisat för har varit väldigt framgångsrika och allt tyder på 
ett fortsatt arbete med att befästa skolmedling i de norska skolorna. 

                                                 
89 Prosjektet ”Skolemegling i grunnskolen” 1998-2001, s.15f. 
90 Aa, s. 30f. 
91 Aa, s. 31f. 

http://skolenette.ls.no
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5.2   Skolmedlingsutbildning 
I denna del beskrivs uppbyggnaden av den norska skolmedlingsutbildningen. I Norge 
utbildas inte bara elevmedlarna utan även alla andra elever, lärare, en medlingskoor-
dinator samt en kompetensenhet i varje län. 
 

5.2.1   Kompetensenheterna  
En utredning som gjordes i början av projektet ”Skolemegling i grunnskolen 1998-
2001” fastslog att medlingskompetensen i stort sett var begränsad till konfliktråden. 
Projektet anställde två av konfliktrådets medlare som varit med i Utvecklingspro-
grammet. Dessa skulle tillsammans med projektledaren stå för upplägget och under-
visningen av dem som skulle ingå i kompetensenheterna. Kompetensenheten är som 
namnet antyder en grupp som ska säkerställa att det finns en viss skolmedlingskompe-
tens i varje län. Minst fyra personer i varje län skickades på utbildning under sex da-
gar, i tre omgångar. Efter de första två omgångarna skedde en utvärdering som lade 
grunden för upplägget de sista två dagarna.92  
 
Ämnesvalen och upplägget av under undervisningen var väldigt viktigt. Eftersom det 
krävs en verklig förståelse i ämnet för att kunna undervisa i medling och i ämnen som 
konfliktförståelse, kommunikation och samarbete. Det krävs att man har upplevt det 
som man ska lära ut. Detta betydde att de två resterande dagarna av utbildningen blev 
väldigt praktiskt inriktade, med rollspel och diskussioner. När slutrapporten skrevs 
hade alla län utom tre genomgått undervisningen.93 
 

5.2.2   Medlingskoordinator 
Medlingskoordinatorn är nyckelpersonen på skolan när det gäller skolmedling. Det är 
han som håller i planläggning, genomförande, uppföljning av skolmedlingen. Det 
finns tre nyckelförutsättningar för medlingskoordinatorn ska få skolmedlingen att 
fungera. Dessa är: 
• Att koordinatorn har en arbetsplats med kontorstid på skolan. Detta för att elever, 

medlare, lärare, föräldrar och andra personer med lätthet ska kunna komma i kon-
takt med honom. 

• Att koordinatorn har fått tilldelat sig tid för arbetet. Detta för att förhindra att ko-
ordineringsarbetet bara blir en uppgift bland många som en person ska göra i sitt 
dagliga arbete. 

• Att koordinatorn inte är associerad med skolans disciplinära enhet. Detta eftersom 
medling inte är eller ska bli associerad med straff. Medling är och ska förbli en 
frivillig konfliktlösningsmetod. Koordinatorn är dessutom den enda person som 
elevmedlarna kan diskutera det som framkommer under en medling.94 

 
Medlingskoordinatorn får samma utbildning som de i kompetensenheten men av dem. 
 

                                                 
92 Prosjektet ”Skolemegling i grunnskolen” 1998-2001, s. 10f och 28f. 
93 Aa, s. 39f. 
94 Eleven som ressurs i skolen, 1, s. 41ff. 
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5.2.3   Lärarna 
Att ge lärarna utbildning i vad skolmedling är, är en av de viktigaste aspekterna för att 
skolmedlingen ska lyckas som konfliktlösningsmetod. Om inte lärarna som i sin tur 
ska lära upp eleverna tror på skolmedling som metod kommer inte heller eleverna att 
tro på det eller använda sig av det. 
 
För att lärarna (som har väldigt mycket att göra) inte ska bli negativt inställda till 
skolmedling, krävs det att de får gott om tid att anpassa sig till skolmedlingen. Om 
man bemöter de lärare som är mest kritiska till skolmedling med respekt och korrekt 
information, har det visat sig att de kan bli skolmedlingens bästa förespråkare. Hur 
lärarna ska få lära sig om skolmedling är upp till medlingskoordinatorn, eftersom det 
är denne som planerar arbetet på skolan.95 
 

5.2.4   Alla skolans elever 
Om inte alla elever har en generell förståelse för vad skolmedlingen är, kommer de 
inte att utnyttja medlingen som ett forum för att lösa sina tvister. De kommer inte hel-
ler att respektera de överenskommelser som träffas i medlingsrummet.96 
 
När det gäller utbildningen av alla elever är det rekommenderat att den ska ske vid 
fyra tillfällen à 90 minuter. Det är lika viktigt att eleverna förstår de grundläggande 
principerna som att de får tillfälle att diskutera och spela rollspel för förståelsen av 
skolmedling.97 
 
 

 
Om du bara lyssnar, glömmer du. 
Om du lyssnar och tittar, minns du. 
Om du lyssnar, tittar och samtidigt utövar, förstår du.98  

 
 

 
Under den första lektionen behandlas konfliktbegreppet, konfliktförståelse och empa-
ti. Den andra går ut på att kommunicera både verbalt och genom kroppsspråket. På 
den tredje lektionen är det samarbete som gäller. Det är inte förrän under den fjärde 
som skolmedling formellt kommer in. Arbetet är inte över bara för att dessa lektioner 
är avslutade. Nu gäller det att implementera elevernas nya kunskap i skolvardagen.99 

                                                 
95 Eleven som ressurs i skolen, 1, s. 33ff. 
96 Eleven som ressurs i skolen, 2, s. 18f. 
97 Aa, s.18f. 
98 Min översättning av Nils Arne Eggen, så som den finns återgiven i Eleven som Resurs, 1, s.35.  
99 Eleven som ressurs i skolen, 2, s. 18ff. 
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5.2.5   Elevmedlarna  
Elevmedlarens utbildning består av fyra delar: 
1. Klassundervisningen.100 
2. En dagskurs för elevmedlare.  
3. Medling med vägledning. 
4. Övningstillfällen med jämna mellanrum, på minst en skoltimme. 
 
Stor del av utbildningen är praktiskt orienterad, med diskussioner och rollspel. Detta 
är viktigt för att ge eleverna en förståelse om vad medling är och inte bara en teoretisk 
bas. Del tre i utbildningen är att utföra en medling under överseende av medlingsko-
ordinatorn. Eleven genomför medlingen själv och efteråt utvärderar elevmedlaren och 
koordinatorn medlingen. Efter detta återstår bara regelbundna övningstillfällen, efter-
som det är genom att praktiskt utöva medling som du lär dig.101  
 
När är då en elev mogen för att verka som elevmedlare? På denna fråga finns inget 
givet svar. Det är övning som ger färdighet. Därför bör en elevmedlare så snart ut-
bildningen är genomförd, genomföra sin första medling. Elevmedlaren kan be att ko-
ordinatorn sitter med under de första medlingarna men om han inte vill det så ska ko-
ordinatorn respektera detta.102 Elevmedlare medlar inte ensamma utan de är alltid två 
stycken med under en medling, så den som är ny kan få stöd av den mer erfarna med-
laren.103 
 

5.3   Skolmedlingens ramverk 
Mål och åtgärder kan visas schematiskt så att de bidrar till att skapa klarhet. Den 
schematiska bilden i figur 5.3.1 ger en bild av hur åtgärderna i ett program förhåller 
sig till målet.  Figuren visar ett typiskt medlingsprogram i en norsk skola. Huvudmålet 
är placerat högst upp, eftersom det är dit man strävar genom projektet, att få en trygg, 
bra och stimulerande skolmiljö. Nivån nedanför är delmålen, dessa är delade i tre de-
lar. Var del visar delmålen för ett specifikt område. Delmålen är de mål som skolan 
förväntar sig att nå genom skolmedling. Den nedersta delen visar vad skolan ska göra 
för att nå dessa mål.  
 
Figuren kan också fungera som en översikt för vad skolan i ett senare skede ska kart-
lägga och utvärdera. Till exempel kan skolan ha behov att kolla om de åtgärder som 
skolan valt, ger de resultat som de önskar och har tänkt sig. För att lättast göra det, 
kan de systematiskt registrera de aktiviteter som ingår i åtgärdspaketet.  
 
Figuren är bara en vägledning för hur skolor kan bygga upp sitt program. Varje skola 
har sina specifika problem som de vill lösa med skolmedling. En sak som dock inte 
får glömmas bort är att eleverna ska vara med och utforma hur skolmedlingen ska 
fungera på deras skola.104 
 

                                                 
100 Se 6.2.5. 
101 Eleven som ressurs i skolen, 1, s. 26ff. 
102 Aa, s. 28. 
103 Aa, s. 44. 
104 Evaluering av skolemegling, s. 14ff. 
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Figur 5.3.1: Mål och åtgärdstriangel, ett typiskt norskt skolmedlingsprogram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Källa: Evaluering av skolemegling, s. 15, bild 3:1, min översättning. 

5.4   Skolmedlingens rättsliga grund i Norge 
Under hösten 1998 hade Justitiedepartementet i Norge en arbetsgrupp som utredde de 
juridiska frågeställningarna som dykt upp i samband med att skolmedling skulle infö-
ras. Det enda som har publicerats av den gruppens arbete är det som finns i ”Eleven 
som ressurs i skolen 1”.  
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Som det är nu så arbetar de i Norge med skolmedling genom olika projekt som Ut-
bildnings-, Forskningsdepartementet och Justitiedepartementet har haft ansvaret för. 
Genom dessa projekt varav ett ännu inte är avslutat, har alla skolor i Norge som velat, 
fått starta ett program med skolmedling. 
 
De frågeställningar som arbetsgruppen på Justitiedepartementet arbetade med var 
skolmedling i förhållande till läroplanen, tystnadsplikt för elever, samtycke från alla 
parter och elevens ersättningsansvar.105  
 

5.4.1   Den norska läroplanen och skolmedling 
I den utredning som gjordes ansågs tre paragrafer i den norska läroplanen vara av vikt 
när det handlar om skolmedling. Dessa var 1:2, 1:3 och 2:9. 

 
§ 1-2. Formålet med opplæringa (sista stycket) 
Det skal leggjast vekt på å skape gode samarbeidsformer mellom 
lærarar og elevar, mellom lærlingar, lærekandidatar og bedrifter, 
mellom skole og heim, og mellom skole og arbeidsliv. Alle som er 
knytte til skolen eller til lærebedriftene, skal arbeide for å hindre at 
elevar, lærlingar og lærekandidatar kjem til skade eller blir utsette 
for krenkjande ord eller handlingar.  
  
§ 1-3. Forskrifter  
Kongen i statsråd kan gi forskrifter for å fylle ut dei overordna måla 
og prinsippa for opplæringa.  
 
§ 2-9. Ordensreglement og liknande  
Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte 
grunnskolen. Reglementet skal gi reglar om rettane og pliktene til 
elevane så langt dei ikkje er fastsette i lov eller på annan måte. 
Reglementet skal innehalde reglar om åtferd, reglar om kva tiltak 
som skal kunne brukast mot elevar som bryt reglementet og reglar 
om framgangsmåten når slike saker skal behandlast.  
Ordensreglementet skal gjerast kjent for elevane og foreldra. Kravet 
i § 38 første leddet bokstav c i forvaltningslova om kunngjering i 
Norsk Lovtidend gjeld ikkje.  
Fysisk refsing eller anna krenkjande behandling må ikkje nyttast.  
Før det blir teke avgjerd om refsing, blant anna om bortvising, skal 
eleven ha høve til å forklare seg munnleg for den som skal ta 
avgjerda.  

 
Justitiedepartementet anser att skolmedling är en rättighet för eleverna. Anledningen 
till detta är att eleverna inte ska behöva tåla att bli utsatta för fysiska eller psykiska 
kränkningar. Eleverna bör därför uppmanas att lösa sina egna konflikter, kan de inte 
det så har de rätt att begära hjälp och att få det. I linje med att det är en rättighet och 
inte en skyldighet understryks att skolmedling är frivilligt, och att elever inte kan 
tvingas att medverka i en medling. Trots allt kan det uppstå situationer där eleven 
måste välja (det är dock fortfarande hans fria vilja som bestämmer) mellan medling 
och skolans vanliga sanktionssystem eftersom det är en sådan konflikt som kräver att 
skolan reagerar.106  
 

                                                 
105 Eleven som ressurs i skolen 1, s. 55. 
106 Aa, s. 55ff och 58ff. 
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5.4.2   Tystnadsplikt för eleverna 
Det finns ingen lag som kan pålägga eleverna tystnadsplikt. Förmyndarlagen tillåter 
inte att eleverna ingår avtal om tystnadsplikt eftersom de är omyndiga. Skolan kan 
inte heller kräva och få rättsligt bindande tystnadsplikt av eleverna i kraft av förvalt-
ningsmyndighet. Den enda lösningen som Justitiedepartementet såg var en moralisk 
tystnadsplikt.  
 
Varken i utvecklingsprogrammet eller internationellt har det ansetts förekomma några 
problem med tystnadsplikten, det har ansetts självklart att det som förekommer under 
medlingen är konfidentiellt. Elevmedlarna känner instinktivt att om de diskuterar det 
som framkommit under medlingen med någon annan än medlingskoordinatorn, är 
detta likställt med att de skrivit under sin avskedsansökan. Det bryter då mot de 
grundläggande principerna för medling samt framställer skolmedlingen i dålig dager.  
 
Det är inte medlarnas ansvar om parterna bryter mot tysthetslöftet. Det verkar dock 
inte som om detta är något problem. Hela 95 % av skolmedlingsavtalen rapporteras 
som lyckade och medlingskoordinatorerna upplever inte avtalsbrott som något pro-
blem.107 
 

5.4.3   Samtycke från alla parter 
Justitiedepartementet har fastslagit att vårdnadshavaren bör kunna reservera sig å ele-
vens vägar mot att han ska delta som part i en medling. Detta torde vara oproblema-
tiskt för skolan som rimligen borde informera om detta vid skolstarten. Föräldrarna 
har givetvis rätten att motsätta sig att deras barn ska vara elevmedlare, men det är en 
diskussion som förs i hemmen. 
 
I norska skolor har de ett föräldraråd med ett arbetsutskott som arbetar med frågor 
som rör konflikthantering i skolan. Det är viktigt att detta utskott är med i arbetet med 
att införliva skolmedling i skolan, och att de har samtyckt till att använda skolmedling 
som konfliktlösnings metod. Det finns inget krav att de ska godkänna skolmedlings-
projektet, men eftersom det inte är troligt att skolmedlingen blir ett lyckat projekt om 
föräldrarna är emot det så är det viktigt att ha dem på medlingens sida. Skolmedling 
ska lösa konflikter inte skapa dem.108 
 

5.4.4   Elevernas ersättningsansvar 
Den norska skadeståndslagens 1 kapitel 1 § fastslår att barn under 18 år blir ersätt-
ningsskyldig om de har varit vållande, i skälig mån. Ansvaret kan bara fastställas av 
traditionell domstol. Enighet fanns angående, att eleven inte på egen hand skulle få 
ingå avtal under skolmedling som gick utöver skolans gränser för ekonomisk ersätt-
ning av skada eller arbetsersättning. Föräldrarna skulle i varje enskilt ärende få säga 
sitt.  
 
Det har varit praxis att skolorna själva har utformat ett ramverk för vad medlingsavta-
len får innehålla i frågan om ersättningsansvar. Dessa har ofta varit mycket begränsa-
de. En viktig princip angående vad medlingsavtalen får innehålla är att de ska vara 

                                                 
107 Eleven som ressurs i skolen 1, s. 56. 
108Aa, s. 39f och 56. 
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detaljerade och att de inte får innehålla förpliktelser för tredje person. En elev får inte 
lova att ”Min far kan laga cykeln” i ett medlingsavtal. Vad som däremot rekommen-
deras är att när ett avtal upprättas, frågan om det i avtalet förekommer något som bor-
de tas upp med parternas föräldrar, diskuteras.109  
 

5.5   Sammanfattning  
Sammanfattningsvis vill jag säga att skolmedling i Norge har blivit lyckat. Jag tror att 
det beror mycket på att staten har gått in och finansierat projekt, samt att projekten har 
varit stora, över en ganska lång tid, och över hela landet. Norge hade ett försprång 
gentemot oss i Sverige när de införde skolmedling, på grund av konfliktråden. Kon-
fliktråden och det faktum att medling överhuvudtaget är mycket mer accepterat i Nor-
ge har gjort att skolmedlingen är vad den är idag. Den organisation som finns verkar 
fungera väldigt bra.  
 
Framtiden för skolmedlingen ser ljus i Norge. Fler och fler skolor startar upp med-
lingsprogram. De elever som verkat som medlare i grundskolan driver på och startar 
upp medling i gymnasiet. Snart kommer nog skolmedling även till universiteten. Att 
ha verkat som medlare anses vara en bra merit, både i skolans värd och ute i arbetsli-
vet. Det är inte bara elevmedlarna som har fått lära sig vad medling innebär utan alla 
elever på en skola som har skolmedling har fått klassundervisning. Vilket i sin tur 
innebär att de har fått ett extra verktyg att ta med sig ut i livet för att lösa konflikter. 
Några skolmedlare har gått vidare och verkar nu som medlare i konfliktråden. Även 
lärarna har fått lära sig ett nytt sätt att hantera konflikter som de kommer att ta med 
sig hem och ut i vardagen. 
 
Justitiedepartementet verkar inte anse att det behövs någon speciell lag för skolmed-
ling i nuläget. Regeringen ser skolmedling som en naturlig rättighet för eleverna, och 
eftersom de är villiga att satsa på skolan och eleverna så krävs det ingen lag som är 
tvingande. 
 
 

                                                 
109 Eleven som ressurs i skolen 1, s. 57. 
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6   Skolmedling och svensk lagstiftning  
I detta kapitel kommer jag att visa hur den svenska lagstiftningen kan implementera 
skolmedling. Det vill säga hur skollagstiftningen och arbetsmiljölagen i dess nuvaran-
de form kan införliva skolmedling. Sedan följer en redogörelse för den nya lagen om 
medling av anledning av brott. Jag kommer även att visa på några specifika fråge-
ställningar som kan bli problematiska för skolmedlingen. 
 

6.1   Skolans lagstiftning 
I Sverige finns ingen särskild lagstiftning när det gäller skolmedling. Jag kommer 
därför att här titta på möjligheterna att införliva skolmedling genom den lagstiftning 
som redan finns för skolan. 
 

6.1.1   Skollagen 
I skollagens 1:2 2st finns bestämmelsen om syftet med det offentliga skolväsendets 
utbildning. Förutom att det där anges att eleverna ska delges kunskaper och färdighe-
ter, ska skolan i samarbete med hemmen främja deras utveckling till välbalanserade, 
ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. Detta krav förstärks för grund-
skoleeleverna i 4:1.110 
 
1:2 3st säger att skolans verksamhet ska utformas i överensstämmelse med grund-
läggande demokratiska värderingar. Var och en som är verksam i skolan (inte bara 
lärarna) ska arbeta för att eleverna på skolan ska få respekt för människans egenvärde 
och för vår gemensamma miljö.111 
 
Det finns ytterligare två punkter i 1:2 Skollagen, av dessa är det särskilt en som är 
intressant för detta arbete. Det är den andra punkten, den fastslår att alla som verkar i 
skolan ska bemöda sig om att hindra varje försök från elever att utsätta andra för 
kränkande behandling. Detta är skollagens antimobbningsparagraf, den innehåller en 
plikt att motverka mobbning. I propositionen anfördes bland annat att de vuxna i sko-
lan har ett stort ansvar för att uppmärksamma ansatser till mobbning och att ingripa 
om sådant märks. Det ansågs att alla skolor skulle skaffa ett åtgärdsprogram mot 
mobbning.112 
 
Skolmedling ger eleverna som deltar en ökad självkänsla och självförståelse. Eleverna 
lär sig att respektera varandra och materiella ting, lär sig empati och att sätta ord till 
sina känslor. Det norska skolmedlingsprogrammet, och andra program,113 har bevisat 
att skolmedling gör atmosfären i skolan harmonisk och fredlig. Skolmedling ger också 
utbildning i EQ och bygger på och utvecklar värdegrunder som moral och etik. Att 
lyssna på varandra och att låta den andra tala i fred, även om parterna har en konflikt 

                                                 
110 Tersmeden, Erik, Werner, Lars, Skollagstiftningens grunder, Kommentarer till skollagen – motiv 
och praxis, Publica, Göteborg, 1995, s. 23f och 67ff. 
111 Aa, s. 24ff. 
112 Aa, s. 25f. 
113 Prosjektet ”Skolemegling i grunnskolen” 1998-2001, s. 27ff, Cohen, s. iii och s. 47ff och Hessler, 
Richard M, Hollis, Steve, Crowe, Cherie, Peer mediation: A Qualitative study of youthful frames of 
power and influence, Mediation Quarterly, vol. 15, nr 3, Våren 1998, s.187-198.  
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med varandra, är verkligen att lära sig att tillämpa grundläggande demokratiska värde-
ringar. Det är även de grundläggande principerna i medling. 
 
2:2 skollagen handlar om rektorns ansvar. Där står det att rektorn särskilt ska verka 
för att utbildningen utvecklas. Rektorn har ansvaret för utbildningen, vilket är ett väl-
digt omfattande begrepp. Förutom att det innefattar den direkta undervisningen inne-
bär det att rektorn också har ansvar för skolans fostrande roll både under lektion och 
på rasterna. Rektorn har ansvaret för ledningen av hela verksamheten.114 För att upp-
fylla dessa krav skulle en rektor kunna införa skolmedling. 
 
Det norska justitiedepartementet ansåg att skolmedling var en grundläggande rättighet 
som kunde läsas in i deras antimobbningsparagraf. Det borde det vara även i Sverige. 
Den svenska antimobbningsparagrafens förarbeten uttrycker dessutom att en anti-
mobbningsplan ska utvecklas. I den planen skulle skolmedling passa in alldeles ut-
märkt.   
 

6.1.2   Läroplanen 
De svenska läroplanerna115 är uppbyggd efter samma värdegrund som skollagens por-
talparagraf hänvisar till. Den innehåller inga fler specifikationer om hur målen ska 
uppnås, utan även här kan skolmedling implementeras.   
 

6.2   Arbetsmiljölag 
Arbetsmiljölagens tillämplighet, när det gäller elever, regleras i 1:3 som säger att med 
arbetstagare ska den som genomgår utbildning likställas. Arbetsmiljölagen gäller allt 
praktiskt och teoretiskt arbete som utförs under utbildningen. Lagens bestämmelser 
angående arbetsmiljöns beskaffenhet och allmänna skyldigheter är de som är intres-
santa här.116  
 
I 2:1 arbetsmiljölagen anges de generella kriterier som är utgångspunkten vid utveck-
landet av en bra arbetsmiljö. Det står bland annat att arbetsmiljön ska vara tillfreds-
ställande med hänsyn till arbetets natur och att arbetsförhållandena ska anpassas till 
människors olika förutsättningar både fysiskt och psykiskt. Eleven har rätt att vara 
med och medverka till utformningen av dess arbetssituation. Arbetsförhållandena ska 
eftersträva personlig och yrkesmässig utveckling.117 
 
Arbetsmiljölagens 2:3 säger kort och gott att arbetet ska planläggas och anordnas så, 
att det kan utföras i en sund och säker miljö. Detta inkluderar även sociala konsekven-
ser så som mobbning.118 
 
Arbetstagaren/eleven har enligt 3:1 a arbetsmiljölagen, en skyldighet att samverka för 
att åstadkomma en bra arbetsmiljö. Enligt 3:2 är arbetsgivaren skyldig att vidta alla 

                                                 
114 Tersmeden, s. 40. 
115 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94 och 1994 
års läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94 av Utbildningsdepartementet. 
116 Gullberg, Hans och Rundqvist, Karl-Ingvar, Arbetsmiljölagen, kommentarer och författningar, 11 
uppl. Föreningen för arbetarskydd, Norstedts juridik AB, 1999, Stockholm, s. 48ff. 
117 Aa, s. 57ff. 
118 Aa, s. 68. 
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åtgärder som behövs för att förebygga att en arbetstagare/elev utsätts för ohälsa eller 
olycksfall.119 3:4 arbetsmiljölagen är ett förtydligande av arbetstagaren/elevens skyl-
dighet att medverka till en bra arbetsmiljö.120 
  
I min utredning av arbetsmiljölagen har jag funnit att det inte finns några specifika 
regler för hur målet med en bra arbetsplats ska uppnås. Arbetsmiljölagen fastslår bara 
att den gäller för elever samt att elever och arbetsgivaren/skolan ska samarbeta för att 
åstadkomma en bra arbetsmiljö. 3:2 arbetsmiljölagen säger att arbetsgivaren/skolan 
ska vidta alla åtgärder för att förebygga ohälsa, en sådan åtgärd kan helt klart vara 
skolmedling. 
 

6.3   Medling vid brott 
Medling vid brott innebär att gärningsman och brottsoffer möts tillsammans med en 
medlare. Vid mötet får båda parter berätta om sina upplevelser av brottet. Detta bru-
kar ofta leda till en dialog mellan parterna som i sin tur kan leda till att parterna kan 
komma överens om vilken eventuell gottgörelse som gärningsmannen ska utföra, 
samt att denne ber brottsoffret om ursäkt. Mötet avslutas med att medlaren samman-
fattar vad som har framkommit under medlingen och därefter får parterna en sista 
möjlighet att säga något innan mötet avslutas. Förhoppningsvis har medlingen gett 
parterna en djupare förståelse av och för varandra och båda kan nu gå vidare lätta-
de.121 Tanken bakom brottsoffermedling är densamma som vid skolmedling. Eftersom 
”Lagen om medling med andledning av brott” är en av de få direkta medlingslagstift-
ningar vi har i Sverige är det intressant att se vilken effekt den skulle kunna ha på 
skolmedling. 
 

6.3.1   Historik 
Medling vid brott kom till Sverige via Norge där konfliktrådet hanterar all medling 
vid brott. De första projekten med medling vid brott startade 1987 i Hudiksvall och i 
Solna/Sundbyberg. Projektet i Hudiksvall startades av polisen, som en del av deras 
arbete. Syftet var att förhindra att ungdomar som begått brott skulle återfalla. I Sol-
na/Sundbyberg startades projektet på initiativ av Skyddsvärnet men det omorganise-
rades senare till en ideell förening. Här var syftet att åstadkomma en förlikning mellan 
gärningsmannen och brottsoffret. Medlarna jobbade ideellt, och var vanliga, medkän-
nande och opartiska människor. Fram till 1998 då Brottsförebyggande rådet fick i 
uppdrag att inleda en försöksverksamhet med brottsoffermedling, hade även ett antal 
andra projekt med medling vid brott startats. Regeringen anförde att det var angeläget 
att den verksamhet som redan fanns fortsatte att utvecklas, och att deras erfarenhet 
togs tillvara. Försöksverksamheten kom att omfatta 32 olika projekt, vilka i stort sett 
fortfarande bedrivs.122  
 
Tankarna bakom brottsoffermedling bygger på en rättsfilosofi som kallas reparativ 
rättvisa. Reparativ rättvisa kan definieras som en process i vilken parter som berörs av 

                                                 
119 Gullberg, s. 87ff. 
120 Aa, s. 103ff. 
121 SOU 2000:105, Medling vid brott, Betänkande av Utredningen av medling vid ungdomsbrott, s. 
45ff. 
122 Aa, s. 53ff. 
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ett brott samlas för att tillsammans lösa hur man skall hantera följderna av brottet och 
dess verkningar i framtiden.123 
 

6.3.2   Brottsoffermedling – Skolmedling  
Hur kan då ”Lagen om medling med anledning av brott” vara till nytta när det gäller 
skolmedling. Den är direkt tillämplig när det gäller sådana konflikter i skolan som 
leder till polisanmälan. Lagen kan även användas analogt för medling vid tvister som 
inte leder till polisanmälan, ge en yttre ram för hur medlingen ska gå till.  
 
6.3.2.1   Tillämpningsområde och syfte 
”Lagen om medling med anledning av brott” gäller medling som anordnas av staten 
eller av en kommun med anledning av brott. Om staten eller kommunen inrättar ett 
skolmedlingsforum så skulle konflikter i skolan som leder polisanmälan direkt kunna 
hänvisas till skolmedling. Detta forum skulle inte uteslutande behöva vara inriktat mot 
medling vid brott utan även behandla alla former av konflikter i en skola där elever är 
inblandade. 
 
Med medling avses i denna lag att en gärningsman och en målsägande möts inför en 
medlare för att tala om brottet och följderna av detta. I lagen står det inte något om att 
medlaren måste vara en vuxen den stipulerar bara att medlaren ska vara kompetent 
och rättrådig samt att medlaren måste vara opartisk. Detta leder till att även elever 
skulle kunna fungera som medlare och skolmedling skulle kunna användas. 
 
Medling skall ske i bägge parters intresse. Målet skall vara att minska de negativa 
följderna av brottet. Medlingen skall syfta till att gärningsmannen får ökad insikt om 
brottets konsekvenser och att målsäganden ges möjlighet att bearbeta sina upplevel-
ser.124   
 
6.3.2.2   Förutsättningar för medling 
Medling skall vara frivillig för både gärningsman och målsägande. Det brott som 
medlingen avser skall vara anmält till polisen. Dessutom skall gärningsmannen ha 
erkänt gärningen eller delaktighet i denna. Medling får endast ske om det med hänsyn 
till samtliga omständigheter framstår som lämpligt. Om gärningsmannen är under tolv 
år får medling ske endast om det finns synnerliga skäl125. När det gäller skolmedling 
så är tanken att den ska kunna nyttjas från 10 års ålder. Det är dock sällan som det 
sker sådana konflikter vid skolor med elever under 12 år som måste anmälas till poli-
sen. 
 
6.3.2.3   Förberedelser 
Medlingsförfarandet skall genomföras skyndsamt. Medlaren skall samråda med för-
undersökningsledaren om medling avses äga rum innan förundersökningen har avslu-
tats. Om medling ska äga rum därefter, men innan det finns en lagakraftvunnen dom, 
skall medlaren samråda med åklagaren.126 När det gäller konflikter som inte polisan-
mäls ska skolmedling ske på initiativ av eleverna alternativt på initiativ av skolperso-
nal.  
                                                 
123 SOU 2000:105, s. 47. 
124 1-3 §§ Lagen om medling med anledning av brott. 
125 5§ Lagen om medling med anledning av brott. 
126 6§ Lagen om medling med anledning av brott. 
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Både gärningsman och målsägande skall informeras om vad medlingen innebär och 
på annat sätt förberedas i den omfattning som behövs.127 Eftersom skolmedling är ett 
projekt som ska finnas på skolorna som en del av deras utbildning, vet de, förhopp-
ningsvis, redan vad medling är och är beredda att använda sig av det som ett forum 
för att lösa tvisten. 
 
Vårdnadshavare för gärningsman och målsägande skall ges tillfälle att närvara vid 
medlingsmötet, om det inte finns särskilda skäl mot det. Även andra personer kan ges 
tillfälle att närvara vid medlingsmötet, om det är förenligt med syftet med medlingen 
och det i övrigt kan anses lämpligt.128 Vid skolmedling är det inte meningen att för-
äldrar eller andra ska vara med. Det är ett sätt för eleverna att själva få hantera kon-
flikterna. Detta utesluter förstås inte att om båda parter vill det föräldrar eller någon 
annan vuxen är närvarande, men de får inte lägga sig i medlingen, det är eleverna som  
ska lösa tvisten själva. 
 
6.3.2.4   Medlingsmötet 
Vid medlingsmötet skall målsäganden ges möjlighet att berätta om sin upplevelse av 
brottet och dess följder. Även gärningsmannen skall få möjlighet att berätta varför 
gärningen kom att begås och ge sin syn på situationen. Målsäganden kan också fram-
ställa önskemål om gottgörelse, och gärningsmannen kan framföra en ursäkt för sitt 
handlande.129 Detta är även tillvägagångssättet för skolmedling. 
 
Medlaren skall medverka till att avtal om gottgörelse träffas endast om det är uppen-
bart att innehållet i avtalet inte är oskäligt. Om det framkommer att gärningsmannen 
inte uppfyller ett avtal som har träffats mellan parterna, skall medlaren se till att åkla-
garen genast underrättas om detta, om det inte är obehövligt.130 Märker en medlare 
vid en skolmedling att parterna inte uppfyller sin del av avtalet kan medlaren kalla 
tillbaka parterna för nya samtal och om det inte fungerar får tvisten gå vidare till rek-
tor/disciplinnämnd. 
 

6.4   Särskild medling enligt rättegångsbalken 
Enligt 42:17 2st rättegångsbalken (RB) har rätten möjlighet att föreskriva att parterna 
ska delta i ett förlikningssammanträde som leds av en medlare, så kallad särskild med-
ling. Denne har till uppgift att ena parterna. En fördel med att använda medlare är att 
denne inte kan bli jävig på samma sätt som rättens ordförande. Det kan vara lämpligt 
att utse en särskild medlare i sådana fall som kräver en större handlingsfrihet. En 
medlare har större handlingsfrihet än vad en domare kan tillåtas ha med hänsyn till 
dennes domareroll. En medlare kan till exempel undersöka möjligheterna till bygglov, 
det kan inte en domare. Medlaren är även mindre bunden av rent rättsliga hänseenden 
vid avtalsslutandet. Propositionen framhåller att särskild medling kan vara speciellt 
användbar i vissa omfattande tvister, där skiljaktigheten mellan parterna är stor och 

                                                 
127 7§ Lagen om medling med anledning av brott. 
128 8§ Lagen om medling med anledning av brott. 
129 9§ Lagen om medling med anledning av brott. 
130 10§ Lagen om medling med anledning av brott. 
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bevisningen skulle bli tidskrävande. Dock måste både parterna vara överens om att 
använda sig av medling för att så ska kunna ske.131 
 
Det finns inget i 42:17 2st rättegångsbalken som förhindrar att skolmedling används 
för att lösa tvister i skolan. Jag anser att det går att göra en analogi från denna paragraf 
som kan stärka legitimiteten för skolmedling som konfliktlösningsforum. Paragrafen 
ger rätten, vilken skulle kunna motsvaras av lärare eller rektor, en rätt att föreskriva 
parter att delta i medling. Båda parterna måste dock vara överens om att använda sig 
av medling för att detta ska kunna ske. Tvisterna kan för en vuxen kanske inte ses 
som så komplexa som förarbetet ansåg vore mest lämpade för medling, men de är det 
ofta för de elever som är inblandade i dem. På samma sätt som en medlare i en sär-
skild medling enligt rättegångsbalken har större frihet än en domare har en elevmedla-
re större möjlighet att lösa tvisten än en vuxen. 
 

6.5   Sekretess och medlingsavtal 
En väsentlig princip vid medling är att det råder sekretess, varken medlaren eller par-
terna har rätt att diskutera med någon annan vad som framkommit under medlingen 
(om de inte har överenskommit om detta under medlingen). Frågan är dock om lagen 
tillåter att barn och ungdomar ingår avtal om sekretess. Barn och ungdomar innehar 
rättskapacitet, vilket betyder att de till exempel på grund av arv kan äga en fastighet. 
Man får dock skilja på rättskapacitet och rättslig handlingsförmåga. Rättslig hand-
lingsförmåga innebär att även om barnet är ägare till fastigheten kan han inte själv 
sköta den. En underårig (barn under 18 år) är omyndig och har inte full rättslig hand-
lingsförmåga. Enligt huvudregeln i 9:1 föräldrabalken (FB) får inte den omyndige 
själv råda över sin egendom eller åtaga sig förbindelser. Till varje huvudregel finns 
det undantag. Här innebär det att ett barn med ökad ålder får viss begränsad rättshand-
lingsförmåga. Från 16 års ålder får den underårige själv råda över det han har förvär-
vat, han har också en ökad möjlighet att ingå arbetsavtal. Underårig kan dessutom 
ingå avtal och företa andra rättsliga handlingar med förmyndares tillåtelse. Här krävs 
det inte ens uttrycklig tillåtelse det enda som enligt praxis krävs är att förmyndaren 
gjort det möjligt för barnet att uppträda som om han hade förmyndarens tillåtelse.132 
 
Jag anser det inte finns något problem med att låta elever ingå avtal om tystnadsplikt. 
Om skolan informerar föräldrarna om skolmedlingsprogrammet och vad det innebär 
och föräldrarna sedan inte säger eller gör något som markerar att deras barn inte får 
vara med så har eleven rätt att skriva på ett avtal om sekretess. På samma grund har 
parterna rätt att skriva under ett medlingsavtal. I Norge har de som arbetar med skol-
medling inte haft några problem med sekretess frågan, det har fungerat utan problem. 
 
Allmänt sett har inte en medlare i Sverige samma tystnadsplikt som en präst. Enligt 
SOU 1982:26 går en medlare in under definitionen uppdragstagare hos en myndighet i 
enlighet med 1:6 Sekretess lagen. Detta innebär att medlaren har tystnadsplikt i fråga 
om sådana uppgifter som är belagda med sekretess enligt sekretess lagen.133 Parterna 
kan avtala om absolut tystnadsplikt dem emellan enligt praxis. 
                                                 
131 Brolin, Thore, Rhenström, Åke, Widebeck Magnus, Tvistemålsprocessen, En handledning för för-
beredelsen, Juristförlaget, 1993, Stockholm, s. 117ff och Proposition 1986/87:89 om ett reformerat 
tingsrättsförfarande s. 114f och s. 207ff. 
132 Malmsten och Agell, Civilrätt, Liber ekonomi, 16 uppl., 1999, Malmö, s. 61ff. 
133 Lindell, s.126f 
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6.6   Ersättningsansvar 
Ett barn kan bli ersättningsskyldigt för skada denna vållat i den mån det är skäligt 
med hänsyn till barnets ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet med mera, 
enligt 2:2 Skadeståndslagen (SkL), men det är bara domstolen som kan avgöra det. 
När frågan om ersättningsskyldighet för barn avgöra ska också ansvarsförsäkringen 
tas med i beräkningen. En ansvarsförsäkring kan ändra på ersättningsfrågan helt och 
hållet. Den gör att den part som blivit skadad får ut ersättning, vilket annars kan vara 
svårt då barn oftast inte har någon inkomst.134 
 
I Norge är det upp till de individuella skolorna att sätta upp gränser för vad ett med-
lingsavtal får innehålla i ersättningsfrågan. På samma sätt tycker jag att vi bör ha det 
här i Sverige. Medlingsavtalen borde dock inte få innehålla förpliktelser för tredje 
man.   
 

6.7   Samtycke 
Det finns inget formellt krav i någon lag som anger att skolorna måste inhämta sam-
tycke från någon part för att få starta upp ett skolmedlingsprojekt. Därför kan jag inte 
se att det skulle finnas något hinder mot att starta upp skolmedling på de svenska sko-
lorna. Då skolmedling bygger på frivillighet är det dock nödvändigt att skolan infor-
merar föräldrarna och andra intresenter. Jag tror att man får ett bättre resultat om för-
äldrarna också är positiva till skolmedling eftersom barn och ungdomar i stor ut-
sträckning påverkas väldigt mycket av vad föräldrarna tycker. Skulle föräldrarna ändå 
protestera kan det räcka med att påminna dem om att skolmedling är frivilligt och att 
deras barn därför inte måste ställa upp.  

                                                 
134 Hellner, Jan, Skadeståndsrätt, 5 uppl., Juristförlaget, 1996, Stockholm, s. 262ff.  
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7   Empirisk studie  
Jag har i denna del genomfört ett antal intervjuer och skickat ut en enkät till skolle-
darna i Norrbotten.  
 
Med de intervjuer som jag redovisar i den här delen av arbetet vill jag belysa den tidi-
gare framlagda teorin. Jag vill även visa hur några av alla de som jobbar med kon-
flikthantering och medling uppfattar sitt arbete. Jag har valt personer som har kunskap 
om de olika delarna i denna uppsats. De intervjuer som jag gjort är ett mellanting mel-
lan ett samtal/diskussion och en ren intervju, därför kommer jag inte ordagrant  återge 
vad som har framkommit. Jag har efter intervjun skrivit ner en sammanfattning av vad 
som framkommit samt mina egna tankar och funderingar. 
 
Med enkäten vill jag väcka intresse för skolmedling i Norrbotten samt ta reda på hur 
skolor idag hanterar konflikter. 
 

7.1   Intervjuer 
Jag har under detta arbete intervjuat fem personer som på olika sätt arbetar med med-
ling. Först ut är Karin Utas Carlsson som är utbildad barnläkare och som har doktore-
rat i pedagogik med inriktning mot konflikthantering i skolan. Därefter kommer en 
intervju med Eleonore Lind som skrivit en bok om skolmedling och som har jobbat 
som skolmedlare i England i 12 år. För att belysa den norska medlingskulturen har jag 
intervjuat Iren Sørfjordmo, från Konfliktrådet i Norge, och Merete Granrud, från det 
norska Justitiedepartementet. 
 

7.1.1   Karin Utas Carlsson, Barnläkare och fil.dr. i pedagogik  
Karin Utas Carlsson är utbildad barnläkare och jobbade med detta i 15 år. Under den-
na tid var hon starkt aktiv i olika alternativrörelser. Till exempel i organisationer som 
arbetade med fredsfrågor och global rättvisa. Hon var aktivt engagerad i organisatio-
nen ”Läkare mot kärnvapen”, där hon bland annat var ute och föreläste. Hon lämnade 
läkaryrket (för tillfället) för att undervisa i fredsfrågor. Det var under denna tid som 
hon träffade Professor Åke Bjerstedt på lärarhögskolan i Malmö, det var han som 
väckte hennes intresse för konflikthantering i skolan. Vilket i sin tur ledde till att allt 
mer kom att koncentrera sig på konflikthantering, där hon kom att se ett allt tydligare 
samband mellan makro-, och mikrokonflikter.  
 
Under åren 1988-99 så arbetade Karin Utas Carlsson med sin forskning som 1999 
ledde fram till hennes doktorsavhandling ”Violence Prevention an Conflict Resolu-
tion: A Study of Peace Education i Grades 4-6”. Här kopplade hon samman konflikt-
hantering lokalt och globalt. Avhandlingen har framförallt ett social-
psykologisktpedagogiskt perspektiv, men i den teoretiska delen finns det inslag av 
statskunskap. Den bok som jag läst ”Lära leva samman”135 är en revidering av av-
handlingen. Det är meningen att boken ska fungera som ett redskap i undervisning om 
konflikthantering i alla åldrar. Den teoretiska delen ger en grund för undervisningen 
medan den andra delen ger underlag för lektioner.  

                                                 
135 Utas Carlsson, Karin, Lära leva samman, undervisning i konflikthantering, teori och praktik, Elan-
ders digitaltryck, 2001, Göteborg. 
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Årtiondet 2001-2010 har av FN proklamerats som ”Det internationella decenniet för 
en freds- och ickevåldskultur för värdens barn”. Där fred definieras som motsatsen till 
våld och våld definieras som: skada på människor (och djur). Det kan vara fysiskt 
eller psykiskt, direkt (utfört av en eller flera aktörer) eller strukturellt. Strukturellt våld 
står för förtryck av människor (och djur). Målet är en fredskultur, med detta menas en 
kultur där människor lever utan att skada varandra, vilket troligen inte är genomför-
bart. Karin Utas Carlsson har därför modifierat begreppet till att innebära en kultur 
där människor försöker minska våld så mycket som möjligt, en annan definition är en 
kultur som försöker i största möjliga mån tillfredsställa människans grundläggande 
behov.136  
 
När jag läste boken fann jag detta med en fredskultur väldigt inspirerande, jag ställde 
mig dock frågan om det var möjligt. I boken ger Karin Utas Carlsson en relativt posi-
tiv bild av ett samhälle som försöker och är på rätt väg, men när jag har pratat med 
henne är bilden idag mycket annorlunda. Detta beror till stor del på det som inträffade 
den 11 september 2001. Däremot är hon fortfarande väldigt positiv till den utveckling 
som sker i Sverige på gräsrotsnivå, allt fler upptäcker, använder och utbildar sig i hur 
alternativ konfliktlösning kan användas för att lösa konflikter.  
 
I sin bok tar Karin Utas Carlsson upp en metafor som jag tyckte var bra. Den handlar 
om en kruka och är en metafor för känsla av egenvärde. När krukan är ganska full 
känner vi att vi betyder något. Vi litar på vår förmåga. När vi känner vårt eget värde 
och har en god självbild är vi redo att respektera andras värde. När krukan är nästan 
tom, har vi låg självkänsla, och känner att vi inte duger, att vi inte är värda att älskas. 
Då är det svårt att respektera och uppskatta andra för det de är värda.137   
 
När jag läste medling (Medling 10p, Luleå tekniska universitet) fick vi lära oss en 
annan tanke process med en kruka. När du sitter där och ska medla ska du vara neu-
tral, vilket inte alltid är lätt. Vi fick symbolisera oss själva gripandes tag i allt vårt eget 
bagage som skulle kunna göra oss partiska och stoppa i en kruka och täppa till den. 
Detta för att våra värderingar inte skulle komma ivägen för själva medlingen. Dessa 
två krukor har inte samma funktion, men är inte den första ganska välfylld är det tvi-
velaktigt om du som medlare klarar av att fylla den andra krukan och verkligen funge-
ra som en opartisk medlare. 
 
Karin Utas Carlsson arbetar idag med flera projekt för att föra in alternativ konflikt-
lösning i skolans värld. Bland annat genom att få en 5 poängs kurs i alternativ kon-
fliktlösning som obligatoriskt på lärarutbildningarna runt om i landet. Det är en kurs 
som ska löpa under hela utbildningstiden. Hon samverkar också i några olika projekt. 
Ett projekt där 20 organisationer har  uppvaktat Lena Hjelm-Wallén med uppmaning-
en att regeringen ska med kraft deltaga i den världsvida mobiliseringen mot våldet 
som en oundviklig dimension av människans villkor genom: 
• att tillsätta en nationell kommitté med representation från svenska folkrörelser och 

andra delar av det civila samhället 
• att snarast möjligt utveckla och samordna ett svenskt handlingsprogram i FN-

resolutionernas anda, vilket bl. a bör innebära en satsning på utbildning i konflikt-

                                                 
136 Lära leva samman, s. 15ff 
137Aa, s. 44f 
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hantering i förskola, grundskola, gymnasium, alla lärarutbildningar samt i folk-
bildningen 

• att avsätta de kraftigt ökade resurser som är nödvändiga för att genomföra detta 
handlingsprogram. 

 
Ett annat projekt är tillsammans med Lärare för Fred, Svenska FN-förbundet, Kristna 
Fredsrörelsen, Svenska Röda Korset och Sveriges Kristna Råd. De har ansökt om 
pengar hos SIDA för att vidareutveckla sina idéer om en satsning på det som i en FN-
resolution (resolution 53/25, antagen 1998-11-10) kallats för "fredens och ickevåldets 
praktik". Alla medlemsländer uppmanas i den här resolutionen "att vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att fredens och ickevåldets praktik lärs ut på alla nivåer i re-
spektive samhällen, inklusive utbildningsväsendet". Hon medverkar även i ett sam-
verkansprojekt som heter ”Folkbildning i konflikthantering” Bakom detta initiativ står 
Svenska Röda Korset, Rädda Barnen, Olof Palmes Internationella Center, Fonden för 
Mänskliga Rättigheter, Sveriges Unga Muslimer, Lärarförbundet, Vårdförbundet, 
IOGT-NTO, Skandia samt Institutionen för Arbetsvetenskap vid Göteborgs Universi-
tet. Utöver allt detta så funderar hon på att återgå till läkaryrket som skolläkare för att 
på detta sättet arbeta för att på olika sätt få in konflikthantering i skolan. 
 

7.1.2   Eleonore Lind, Skolmedlare 
Eleonore Lind har bott och arbetat i England i 23 år, och under 10 av dessa år arbeta-
de hon med skolmedling. Hon återvände till Sverige hösten 1998 och märkte snart att 
det fanns ett behov av skolmedling även här hemma. Mobbning, meningslöst våld och 
skadegörelse hade ökat markant. När Eleonore Lind berättade att hon var medlare, var 
det många som inte viste vad hon egentligen menade. Då hon förklarade att hon arbe-
tade med medling och konfliktlösning i skolan, märkte Eleonore Lind att det fanns ett 
starkt intresse för skolmedlingen. Ett problem var dock att det inte fanns materi-
al/litteratur på svenska. Med sin bok ”Medkompis – medling och konflikthantering i 
skolan” förmedlar Eleonore Lind sina positiva erfarenheter av skolmedling. Boken 
vänder inte bara till lärare utan även till all annan personal på skolor som har kontakt 
med eleverna på något sätt.  
 
Efter att boken kom ut har intresset för skolmedling accelererat ytterligare, eftersom 
det nu finns något gripbart att visa andra på. Det är en sak att säga att skolmedling är 
bra och på det sättet väcka intresse, men det får en helt annan slagkraft när man kan 
visa på en bok i ämnet som kan stimulera till ytterligare intresse. 
 
Eleonore Lind arbetar idag med att resa runt och ge kurser/undervisning i skolmedling 
till alla som önskar det, efter den modell som hon visat i boken. Hon undervisar bland 
annat studenter om skolmedling både på Luleå Tekniska Universitet och på Göteborgs 
Universitet. Eleonore undervisar även lärare på flera andra skolor. Eleonore Lind sit-
ter även med i styrelsen för Nordiskt forum för medling. 
 
Varför är det då intressant att arbeta med medling, vilka visioner har Eleonore Lind? 
Hon berättade att hon hade två olika sätt att se det på.  För det första ett individuellt 
perspektiv, som handlar om hur Sverige ser ut när hon är gammal. Det är dagens ung-
domar som styr då och om den eskalering i konflikter som förekommer i skolan får 
fortsätta tills de blir vuxna hur kommer då vårt land att se ut. Kommer det att leda till 
en eskalering av konflikter på alla nivåer. Skolmedling är inte något som bara är an-
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vändbart i skolan, det är ett verktyg som eleverna lär sig något de alltid kommer att 
bära med sig. För det andra ett långsiktigt perspektiv som går ut på att en dag få arbeta 
med stora grupper och kunna följa upp och se resultatet av skolmedlingen.  
 
I det Eleonore Lind berättar om sitt arbete och i det hon vill göra, skiner en beundran 
igenom över det arbete som lärarna gör. Lärarna längtar efter ny kunskap för att kun-
na lösa konflikterna i skolan. Eftersom de gamla/traditionella metoderna inte längre 
fungerar. Det är dags för ett paradigmskifte, att föra konflikten tillbaka till eleverna, 
de måste lära sig att själva lösa konflikterna genom enpowerment/uppmuntran. Lärar-
na har en bra grund att stå på i det arbete som ligger framför dem, eftersom de redan 
arbetar med det. En grundförutsättning är dock att de får tid till det. 
 
Eleonore Lind tycker att de initiativ till skolmedling som funnits i Sverige har varit 
bra i sig, men att de har varit alldeles för små och korta. I Norge har de en helt annan 
organisation för att hantera medling. Kanske beroende på att det norska folket är mera 
frihetstörstande än vad vi svenskar är. I Norge har all medlingen statlig finansiering, 
tvärt emot hur det är i England. I England anser de att för att förbli opartisk så kan 
inte finansieringen komma från endast ett ställe. De tror väldigt starkt på individens 
rättigheter och känner att den kanske förtrycks om det är endast en finansiär. På den 
punkten skiljer Norge sig åt i förhållande till England. Eftersom själva medlingen inte 
har något med staten att göra så förblir parterna neutrala även om finansieringen bara 
kommer från staten. 
 
Vilka negativa/positiva effekter ser Eleonore Lind med att använda medling? De ne-
gativa effekterna som hon ser är om medlaren tillåter en part att använda medlingen 
för egen del, att medlaren inte förblir opartisk. Det innebär dock inte att hon tycker att 
en medlare ska undertrycka sina känslor, för i så fall kommer den personen att jobba 
utan hjärta, vilket aldrig är bra. Medlare får heller aldrig glömma att verkligen lyssna 
på parterna. Det positiva i medling är bland annat att den skapar en fredlig och har-
monisk atmosfär och bygger upp parterna självkänsla. Medlaren får ett verktyg som 
han kan bära med sig i vardagen för att klara av alla konflikter som han där stöter på. 
 
En medlare är dock aldrig färdiglärd, ju mer en medlare lär sig desto mer utvecklas 
han som medlare. En medlare får inte heller vara låst i tanken att det bara är medling 
som kan fungera utan måste försöka lära sig så mycket som möjligt om allt. Eleonore 
Lind berättade att hon allt mer har börjat använda sig av små historier för att förklara 
vad hon menar. Här kommer en om vikten att inte tro att vi kan allt.   

”En zenmästare fick besök av en universitetsprofessor 
som ville veta mer om zen. Mästaren märkte snart att 
professorn inte lyssnade på ett öppet och nyfiket vis.  
 
Mästaren hällde te i en kopp och fortsatte att hälla fast-
än den var full. Te rann över på fatet och duken.  
 
"Stopp" ropade professorn, ser du inte att koppen är 
full? Den kan inte ta emot mer'! 
 
"Precis som koppen" svarade mästaren "är du full av 
kunskap och värderingar. Hur kan jag visa dig zen om 
du inte tömmer din kopp först?" 
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7.1.3   Iren Sørfjordmo, Konfliktrådet i Norge 
Iren Sørfjordmo är administrativ ledare för konfliktrådet i Sør-Trøndelag som är verk-
sam i hela länet. Hon har varit verksam där i nio år. Konfliktrådet i Sør-Trøndelag har 
34 medlare och de var med och spelade en (spelar fortfarande en) viktig roll för infö-
rande skolmedling i detta distrikt, inte bara i grundskolan utan även i gymnasiet. Iren 
Sørfjordmo har en gedigen medlarbakgrund. För henne började det med att hon gick 
en medlarkurs med John Haynes samt diverse seminarier. Därefter har hon medlat i 
många år och i sin tur hållit olika medlarkurser.  
 
Hon är även kassör i Nordiskt forum för medling. Där arbetar de bland annat med att 
ta fram mer material om medling. De håller på att samla material till en bok om olik-
heter och likheter i olika medlingssätt i de olika nordiska länderna.  
 
En sak som Iren Sørfjordmo påpekade är vikten av en distinktion mellan konfliktlös-
ning och konflikthantering. Alla konflikter blir inte lösta genom medling men de blir 
bearbetade. Att i samband med medling tala om konfliktlösning kan skapa orimliga 
förväntningar på medlingen. Därför är det bättre att tala om konflikthantering. 
 
I en medling är det parterna som ska bearbeta konflikten och arbeta sig fram till en 
lösning, det är inte meningen att medlaren ska presentera en färdig lösning. För henne 
går medling ut på att starta en dialog mellan parterna, att ge dem en trygg arena där de 
med hjälp av en medlare kan få hjälp att lösa sina problem. Det är också en neutral 
plats, ingen av parterna kan gå iväg och smälla i dörrar, givetvis är våld och dåligt 
språk förbjudet. Iren Sørfjordmo anser att vuxna ofta blir som barn i en konflikt, de 
resonerar inte med förnuftet utan reagerar bara med känslor. Allt är inte svart eller vitt 
det är en gråvit skala. Konflikter är subjektiva, inte objektiva.  
 
Att delta i en medling innebär att man ser framåt och inte bakåt. Medlaren ska hjälpa 
parterna att driva processen framåt, att få parterna att tänka på framtiden inte dåtiden. 
Denna tankegång kan illustreras så här: 
 

Dåtid              Nutid             Framtid 
Kan ej ändras     Medling, medlaren      Dit vi ska med  

                           lotsar parterna framåt    medlarens hjälp 
 
En tankegång som de arbetar efter i konfliktrådet i Sør-Trøndelag är att ingen konflikt 
är för liten för att medlas i. Om parterna vill att medling ska ske så ska medling ske.  
 
Hur ser då Iren Sørfjordmo på framtiden för medling och framför allt skolmedling? 
Hon anser att medling har kommit för att stanna i Norge. Detta dels genom att med-
ling är lagfäst och dels för att alla (stat, kommun, landsting, privata organisationer 
samt den enskilde människan) lägger vikt på att konflikter kan lösas genom medling, 
samt att medling har en positiv status. Skolmedlingens framtid är lite mer osäker, ef-
tersom den inte är lagfäst. Hon tror dock att den har kommit för att stanna i grundsko-
lan, gymnasieskolan är mer oviss eftersom implementeringen där inte har kommit lika 
långt. Lärarna vill ha ett verktyg för att lösa konflikter i skolan, men de är samtidigt 
rädd för att lämna över kontrollen till eleverna. Eleverna vill dock ha skolmedling 
både i grundskolan och i gymnasiet. 
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7.1.4   Merete Granrud,  Norska justitiedepartementet 
Merete Granrud arbetar på det norska Justitiedepartementet som rådgivare på civil-
rättsavdelningen, samtidigt som hon sitter med i redaktionsrådet på ”Opp og avgjort” 
konfliktrådets tidning. Hon har varit med och arbetat med att införa skolmedling i 
Norge. 
 
Utbildnings och forskningsdepartementet är de som idag har det administrativa ansva-
ret och Læringssenteret som sköter den dagliga driften. Justitiedepartementet var an-
svariga för projektet Utvecklingsprojektet  (1995-97) och medansvarig för det natio-
nella Skolmedlingsprojektet för grundskolan (1998-2001) samt deltagare i referens-
gruppen för projektet om att införa skolmedling i gymnasieskolan (2000-02). 
 
På departementet diskuteras idag inga lagförslag om skolmedling, man väntar dock på 
utvärderingen av skolmedling i gymnasieskolan för att se om det behövs någon lag-
stiftning där. Deras tanke är att skolmedling ska vara tillgängligt för alla. 
 
Bakgrunden till att Norge började med skolmedling var att de som verkade i kon-
fliktråden reste runt mycket i både USA och England och såg vilket resultat som 
skolmedlingen hade där och ville pröva detta hemma i Norge. Till en början var lärar-
na lite motvilliga, men de övervanns allt mer och allt eftersom de kunde se de positiva 
resultaten så spred sig skolmedlingen över landet. 
 
Merete Granrud tycker att medling kan vara lika kännbart som ett vanligt straff. Att 
eleven måste möta personen som han eller hon har skadat och på så sätt vara tvungen 
att ta sitt ansvar och be om ursäkt, kan vara väl så preventivt.  
 
Konfliktrådslagen ändrades nyligen för att anpassa sig till utvecklingen inom skol-
medlingen. Tidigare fans det en åldersgräns på 25 år för att någon skulle få verka som 
medlare. Nu har den sänkts till 18 år, vilket betyder att skolmedlare snabbt kan gå 
vidare och bli medlare i konfliktrådet. En medlare kommer dock alltid att bära med 
sig medlingen som ett verktyg i vardagen för att lösa konflikter. Ett verktyg som idag 
är erkänt som en värdefull merit. 
 

7.2   Kommentar till intervjuerna  
Att få möjligheten att diskutera medling med dessa fyra personer har varit en upple-
velse. Den glädje, entusiasm och hjälpsamhet som jag har möts med är enastående. 
Intervjuerna har gett mig en enorm lust att arbeta vidare inom detta område, att få 
fortsätta att samverka med personer som är i sådan samklang med det de gör vore en 
ynnest. 
 

7.3   Enkät 
Enkäten gick ut till 39 skolledare i Norrbotten. Jag fick in 13 fullständiga svar och 3 
som svarade att detta inte längre var deras arbetsområde. Den dåliga svarsfrekvensen 
kan bero på att enkäten gick ut under juletid samt på den arbetsbörda som skolledarna 
har. På en del frågor har jag fått flera svar och en del har inte svarat på alla, därför ser 
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svarsfrekvensen lite olika ut. Geografiskt sett fick jag svar från alla kommuner som 
jag skickade enkäten till 
 
1. I hur hög grad förekommer det konflikter i er skola/klass som kräver  
konfliktlösning? 
A) Aldrig ( ) 
B) Ibland (11) 
C) Dagligen (1) 
D) Flera gånger dagligen (1) 
 
2. Anser du att ni löser dem? 
A) Ja (12) 
B) Nej ( ) 
(2 ibland) 
 
3. Anser de som har konflikten att de löser den? 
A) Ja (12) 
B) Nej (1) 
(1 oftast) 
 
4. Har ni konflikter mellan elever? 
A) Aldrig ( ) 
B) Ibland (11) 
C) Dagligen (2) 
D) Flera gånger dagligen (1) 
 
5. Anser du att ni löser dem? 
A) Ja (7) 
B) Nej (5) 
C) Ibland ( ) 
(1 oftast) 
 
6. Anser de som har konflikten att de löser den? 
A) Ja (5) 
B) Nej (1) 
C) Ibland (8) 
 
7. Har ni konflikter mellan lärare? 
A) Aldrig (2) 
B) Ibland (11) 
C) Dagligen ( ) 
D) Flera gånger dagligen ( ) 
 
8. Anser du att ni löser dem? 
2 oftast. 
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9. Anser de som har konflikten att de löser den? 
A) Ja (8) 
B) Nej ( ) 
C) Ibland (4) 
 
10. Har ni konflikter mellan lärare och elever? 
A) Aldrig ( ) 
B) Ibland (11) 
C) Dagligen (1) 
D) Flera gånger dagligen ( ) 
(1 mycket sällan) 
 
11. Vilken form av konfliktlösning tillämpar ni för tillfället? 
A) Någon form av medling (5) 
B) Antimobbningskampanjer (2) 
C) Kompissamtal (1) 
D) Har ingen utarbetad metod (1) 
E) Övrigt (7)  
Kommentarer: Har utarbetad plan för mobbning, resterande konflikter är det upp till 
lärarna att lösa efter bästa förmåga. Allvarssamtal. Trepartssamtal. 
  
12. Fungerar de? 
A) Ja (5) 
B) Nej ( ) 
C) Ibland (8) 
 
13. Anser du att dessa räcker? 
A) Ja (4) 
B) Nej (1) 
C) Ofta (8) 
D) Ibland (3) 
 
14. Vem hanterar de konflikter som uppstår hos er? 
A) Rektorn (9) 
B) Studierektorn ( ) 
C) Lärarna (10) 
D) Någon annan (6) 
Kommentarer: Kuratorn (3). Elever. Föräldrar. Skolsköterskan. Beror på konflikten.  
 
15. I vilken mån blandas föräldrarna in? 
A) Aldrig ( ) 
B) Ibland (8) 
C) Ofta (2) 
D) Alltid (2) 
 
16. I vilken sorts konflikter blandas föräldrarna in? 
Alltid. När det kan verka positivt på de inblandade. När skolan anser att föräldrarna 
bör bli informerade om det inträffade. När det är viktigt att föräldrarna är med (3). 
Allvarliga saker, nästan alltid. Vid mobbning och kränkande särbehandling (8), ibland 
vid övriga konflikter också. När antimobbningsteam är inblandade. 
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17. I hur hög grad förekommer det mobbning i er skola/klass? 
A) Aldrig ( ) 
B) Ibland (12) 
C) Dagligen ( ) 
D) Flera gånger dagligen (1) 
 
18. Sker mobbning mellan elever? 
A) Ja (8) 
B) Nej ( ) 
 
19. Sker mobbning mellan lärare? 
A) Ja ( ) 
B) Nej (11) 
C) Ibland (3) 
 
20. Sker mobbning mellan elever och lärare? 
A) Ja ( ) 
B) Nej (10) 
C) Ibland (4) 
 
21. Vem hanterar mobbning som uppstår hos er? 
A) Rektorn (7) 
B) Studierektorn ( ) 
C) Lärarna (9) 
D) Någon annan (9) 
Kommentarer: Kuratorn (3). Antimobbningsteam eller liknande (5). Inblandade för-
äldrar. Elever, lärare och pedagoger tillsammans. 
 
22. I vilken mån blandas föräldrarna in vid mobbning? 
A) Aldrig ( ) 
B) Ibland (1) 
C) Ofta (7) 
D) Alltid (5) 
 
23. Har ni en fungerande mobbningsplan? 
A) Ja (11) 
B) Nej (2) Under omarbete. 
 
23. Har ni intresse av att veta mer om skolmedling och/eller att starta upp  
sådant hos er? 
A) Ja (9) 
B) Nej (2) 
(2 kanske) 
 
24. Övriga synpunkter? 
Definition på mobbning, konflikt. Kom och berätta på lärarkonferens. Bra att dessa 
frågor tas upp. 
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7.4   Kommentar till enkäten 
Konflikter och mobbning är något som skolans personal ständigt måste arbeta med. 
De allra flesta skolledarna angav att de hade konflikter/mobbning relativt ofta. De 
flesta skolorna har utarbetade metoder för att hantera konflikter och mobbning. Hälf-
ten av konflikterna löses på ett sätt som både personal och de inblandade anser vara 
godtagbart. Skolledarna är lite tveksamma om de metoder som skolorna använder 
räcker till. Det var dock bara en som ansåg att de inte alls räckte till, de flesta sa att de 
oftast räckte till. Det är flera parter inblandade när konflikter/mobbning ska lösas. 
Rektorn är inblandad i hälften av skolorna, i två tredje delar är lärarna inblandade och 
cirka hälften av skolorna har något sorts antimobbningsteam samt att föräldrarna är 
inblandade. Två av skolorna hade för tillfället ingen fungerande antimobbningsplan 
men de jobbade med att utarbeta en. De allra flesta skolorna uttryckte intresse av att 
veta mer om skolmedling, några skolor ville direkt ha mer information.  
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8   Diskussion och slutsatser 
Fördelarna med att använda skolmedling som konfliktlösningsmetod i skolan tycker 
jag kan sammanställas så här: 
• Det går snabbt och är kostnadseffektivt. När alla på en skola har lärt sig vad med-

ling är och hur man använder sig av det, behöver inte alla konflikter lösas av en 
elevmedlare. Bara detta att eleverna har fått verktyget medling gör att de obemärkt 
löser många konflikter som i vanliga fall skulle ha krävt någon form av konflikt-
hantering. Medling är kostnadseffektiv när väl organisationen är igång, eftersom 
det är eleverna själva som utför konfliktlösningsarbetet.    

• Kontroll över konflikten och parternas behov. Det är parterna själva och deras 
specifika behov, som bestämmer och kontrollerar processen, det är ingen vuxen 
som gör in och tar konflikten ifrån parterna. 

• Relationen mellan parterna. Relationen mellan parterna utvecklas ofta till vän-
skap. 

• Alla vinner. Vid skolmedling utgår båda parter som vinnare. Men det är inte bara 
parterna i konflikten som är vinnare, det är hela skolan. Eftersom det är bevisat att 
skolmedling minskar förekomsten av mobbning och ger en harmonisk och fredlig 
atmosfär i skolan.   

• Flexibilitet. Medling kan användas vid många olika sorters konflikter och det 
krävs inte något speciellt forum för medling. Alla kan medla mellan varandra och 
gör det dagligen. Och skolmedlingen kan även användas för att medla mellan barn 
och föräldrar. Att en skola har skolmedling utesluter inte att de ändå har andra 
konfliktlösningsprogram. 

• Kreativa avtal. Avtalen som sluts behöver inte följa några juridiska ramar utan 
parterna kan fritt lösa sina konflikter, så länge de inte blandar in en tredje part. 

• Minskar stress. Det är inte lika stressande att sitta i en medling som att bli 
påtvingad en lösning av andra. 

• Lösningen är slutgiltig och prestationerna effektiva. Parterna efterlever ett med-
lingsavtal bättre eftersom de gemensamt har kommit fram till lösningen. Båda par-
terna har vunnit, ingen har förlorat.  

• Behandling av känslor. Eftersom de flesta konflikter i skolan beror på känslor är 
denna punkt väldigt viktig. I en medling är det tillåtet och tillrådligt att prata om 
sina känslor, det är meningen att de underliggande känslorna ska komma fram och 
behandlas.  

• Framtidsinriktat. Vid en medling är det den framtida relationen som premieras 
inte det förflutna. En framtida relation utan negativa konflikter. 

• Parterna är nöjda. Enligt empiriska undersökningar är parterna i en medling mer 
nöjda och upplever resultatet som rättvist, vilket inte minst visas av den stora pro-
centsats av medlingsavtal som följs. 

 
Konflikter är inte något negativt, vi löser alla dagligen konflikter. Att lösa konflikter 
får oss att må bra. Skolmedling innebär ett stöd för parterna i en konflikt, en hjälp när 
de ska strukturera upp problemet, uttrycka behov och känslor. Själva medlingsproces-
sen syftar till att stärka parternas självförtroende genom att parterna själva tar ansvar 
för problemet och dess lösning. Skolmedling ger eleverna som deltar, en ökad själv-
känsla och självförståelse. Eleverna lär sig att respektera varandra och materiella ting, 
lär sig empati och att sätta ord till sina känslor. Det är bevisat att skolmedling gör at-
mosfären i skolan harmonisk och fredlig. Skolmedling ger också utbildning i EQ och 
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bygger på och utvecklar värdegrunder som moral och etik. Eleverna lär sig att lyssna 
på varandra och att låta den andra tala i fred även om parterna har en konflikt med 
varandra. Detta är verkligen att lära sig att tillämpa grundläggande demokratiska vär-
deringar.  
 
Programmet Medkompis har en bra struktur när det gäller elevens utbildning, men jag 
tycker att det lämnar allt för mycket ostrukturerat. Programmet är dock riktat till en-
skilda skolor. Tanken är att de ska utveckla egna medlingsprogram inom ramen för 
arbete på skolan vilket gör det svårt att ge ett enhetligt förslag till medlingsprogram.  
 
Litteraturen är inte konsekvent när det gäller behovet och vikten av utbildning för de 
som i sin tur ska lära elever att bli medlare. En del av litteraturen säger att de som ska 
lära ut medlingen på skolan inte behöver ha någon egen medlingskompetens och en 
del påpekar att det är en grundläggande förutsättning. Jag tror att det kan vara svårt att 
lära ut något som du själv aldrig har provat. Därför anser jag att det är viktigt att per-
sonalen som ska lära eleverna har fått en grundlig utbildning i skolmedling och kon-
flikthantering. Det är också viktigt att lärarna och annan personal på skolorna förstår 
och tar till sig konceptet om skolmedling för att det ska bli lyckat. Jag tycker att vi i 
Sverige ska göra som de har gjort i Norge, gå ut med skolmedling i hela landet och 
skapa ett nätverk, som stöder och utvecklar skolmedlingen ännu mer. 
 
Det norska justitiedepartementet ansåg att skolmedling var en grundläggande rättighet 
som kunde läsas in i deras antimobbningsparagraf. Så borde det vara även i Sverige. 
Den svenska antimobbnignsparagrafens förarbete uttrycker dessutom att en anti-
mobbningsplan ska utvecklas. I den planen skulle skolmedling passa alldeles utmärkt. 
Även genom arbetsmiljölagen kan skolmedling implementeras. Den fastslår att den 
gäller även för elever och att elever och arbetsgivaren/skolan ska samarbeta för att 
åstadkomma en bra arbetsmiljö. Att arbetsgivaren/skolan ska vidta alla åtgärder för 
att förebygga ohälsa, en sådan åtgärd kan helt klart vara skolmedling. Lagen om med-
ling med anledning av brott är bara en ramlag för hur medling ska gå till. På det sättet 
kan den användas analogt för att ge skolorna ett regelverk för hur skolmedlingen ska 
gå till. 
 
Om skolan informerar föräldrarna om skolmedlingsprogrammet och vad det innebär 
och föräldrarna sedan inte säger något om att deras barn inte får vara med så bör ele-
ven ha rätt att skriva på ett medlingsavtal och beläggas med sekretess. Dock borde 
skolan sätta upp regler gällande medlingsavtalets innehåll, så att de inte innehåller 
förpliktelser för tredje man.   
 
Jag kan inte se att det skulle finnas något rättsligt hinder för att starta upp skolmedling 
på de svenska skolorna.  
 
Sammanfattningsvis vill jag säga att skolmedling i Norge har blivit lyckat. Jag tror att 
det beror mycket på att staten har gått in och finansierat projekt, samt att de projekten 
har varit stora, över en ganska lång tid, och över hela landet. Norge hade ett försprång 
gentemot oss i Sverige när de införde skolmedling, konfliktråden. Konfliktråden och 
det faktum att medling överhuvudtaget är mycket mer accepterat har gjort att norsk 
skolmedlingen är vad den är idag. Den organisation som finns verkar fungera väldigt 
bra.  
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Framtiden för skolmedlingen ser ljus i Norge. Fler och fler skolor startar upp med-
lingsprogram. De elever som verkat som medlare i grundskolan driver på och startar 
upp medling i gymnasiet. Snart kommer nog skolmedling även till universiteten. Att 
ha verkat som medlare anses vara en bra merit, både i skolans värd och ute i arbetsli-
vet. Det är inte bara elevmedlarna som har fått lära sig vad medling innebär utan alla 
elever på en skola som har skolmedling har fått klassundervisning. Detta innebär i sin 
tur att de har fått ett extra verktyg att ta med sig ut i livet för att lösa konflikter. Några 
skolmedlare har gått vidare och verkar nu som medlare i konfliktråden. Även lärarna 
har fått lära sig ett nytt sätt att hantera konflikter som de kommer att ta med sig hem 
och ut i vardagen. 
 
Skolmedlingen borde genast startas upp i Sverige och den borde vara finansierad av 
skolan/staten på samma sätt som de har gjort i Norge. Kompetensenheterna kan vara 
kopplade till universiteten som är de ställen i Sverige som har en viss medlingskom-
petens. Samtidigt som det är en naturlig utbildningsplats.  
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