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Sammanfattning 
Huvudsyftet med detta arbete var att utreda hur medling vid brott går till i Sverige samt vilka 
faktorer som möjligtvis kan påverka medlingsresultatet. Rapporten bygger främst på en 
rättsvetenskaplig utredning av relevant litteratur gällande medling vid brott samt rapporter 
från Brottsförebyggande rådet. Vi har valt att avgränsa oss till medling vid brott främst 
avseende unga gärningspersoner och de brottsutsatta vilka har påverkats av brotten. Vi har 
även valt att berätta hur medlingsverksamheten ser ut i Sverige i dagsläget och försökt få en 
bild av vad som behöver utvecklas eller saknas i medlingsverksamheten. Lag (2002:445) om 
medling med anledning av brott trädde i kraft 1 juli år 2002 och medlingsverksamheten har 
sen dess utvecklats och expanderats i Sverige. Det är inte längre en försöksverksamhet utan en 
verksamhet vilken på sikt skall finnas i hela landet och hålla en hög kvalitet samt vara en 
förebyggande åtgärd. Utvecklingen har lett till att kommuner är skyldiga att erbjuda 
brottsmedling till alla gärningspersoner under 21 år från och med år 2008. Medling vid brott 
är inte infört i det svenska påföljdssystemet mer än ett komplement till straffrättsliga 
systemet. Medlingslagen är en ramlag och omfattar medling vilket organiseras av stat eller 
kommun. Medling är främst för förstagångsförbrytare samt ungdomar mellan 15-17 år, i 
försök att reducera återfallsbrottslighet. Medling vid brott beskrivs som en 
konfliktslösningsmetod, där de tvistande parterna tillsammans med en oberoende och opartisk 
medlare, försöker finna en lösning på konflikten. Medling vid brott är till för båda parterna 
och syftet är enligt medlingslagen att gärningspersonen skall få ökad insikt om brottets 
konsekvenser och att den brottsutsatte skall ges möjlighet att bearbeta sina upplevelser. 
Medlaren skall se till att båda parterna kommer till tals samt att ingen av parterna kränks 
samtidigt som medlaren uppmuntrar parterna till en egen konfliktlösning. 
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Abstract 
The main purpose of this essay was to investigate how the victim-offender mediation is 
working in Sweden and what factors might influence on the result of mediation. This essay 
has been mainly based on legal science investigation of relevant literature of victim-offender-
meditiation and literature by the Brottsförebyggande rådet. We choosed to demarcate this 
essay mainly on young offenders and their victims who has been offended. We have also 
chosen to describe how the victim-offender-mediation operates in Sweden today and tried to 
get a picture of what factors must be developed or is missing in the meditiation program. Lag 
(2002:445) om medling med anledning av brott became operative in the first of July year 
2002 and the meditiation program has developed and expanded in Sweden since then. It is no 
longer an experimental action, instead it is an action which in time will be available in every 
part of the country with high quality and as a preventive measure. The developing has lead to 
an obligation for the Swedish local authorities to offer every offender under 21 years old as 
from year 2008. Victim-offender-mediation is not incorporated in the Swedish system of 
sanctions more than as a complement of the same. The ”victim-offender-law” is a basic law 
and comprise meditiation organized by the goverment or the local authorities. Meditiation is 
mainly for first time offenders and youth between 15-17 years old as an experiment to reduce 
relapse into crime. Victim-offender-mediation is described as a disputed resolution where the 
parties try to find a resolution to their conflict with an independent and impartial mediatior. 
Victim-offender-mediation is for both parties. The purpose of the ”mediation law” is to get 
the offender coming to an understanding of the consequences of the crime and give the victim 
the opportunity to process his/hers experiences. The mediator must give both parties the 
opportunity to speak so neither of them gets offended while the mediator also encourage the 
parties to seek their own resolution to the conflict.  
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1 Inledning 
År 2002 trädde lagen om medling (2002:445) vid brott i kraft vilken brottförebyggande rådet 
(Brå) sedan skulle följa och stödja utvecklingen av. På lokala initiativ startades medling vid 
brott i Sverige år 1987 och sen dess har den svenska medlingsverksamheten både vuxit och 
förändrats.1 Medlingsverksamheten befinner sig än idag i ett expansions- och 
utvecklingsskede.2 År 1998 fick Brå ett regeringsuppdrag att inleda en ettårig försöks-
verksamhet med medling för unga lagöverträdare.3 Uppdraget gällde att implementera 
medling vid brott för att verksamheten på sikt skulle bli tillgänglig i hela landet. Brå skulle 
också ansvara för utbildning samt metod- och kvalitetsutveckling.4 Senare gav regeringen Brå 
år 2003 uppdraget att utveckla medlingsverksamheten i Sverige så att den, förutom att vara 
tillgänglig i hela landet, även skulle bedrivas med god kvalitet. Brå:s uppgift var att fördela 
ekonomiskt stöd till kommuner för att starta eller utveckla redan befintliga 
medlingsverksamheter. Då Brå rapporten från 2005 kom ut hade regeringen sammanlagt 
satsat 42 miljoner på medlingsverksamheten.5 Regeringen har avsatt cirka 12 miljoner kronor 
för medlingsverksamheten för år 2006.6 Många kommuner får fortsatt stöd för att utveckla 
och integrera medling vid brott i sin reguljära verksamhet.7 Alla gärningspersoner under 21 år 
skall ha tillgång till medling. Från och med 2008 är alla kommuner skyldiga att erbjuda 
medling till sina invånare.8

 
Medlingsverksamheten står inför en ständig utmaning för att bevisa sin existens som 
nödvändig, vilket har både bra och dåliga sidor. Utmaningen stimulerar till aktivitet inom 
verksamheten samtidigt som den skapar osäkerhet med hänsyn till de ekonomiska resurserna.9 
Vilka resultat kan medling leda till? När man diskuterar medlingens effekter är det viktigt att 
se till syftet med medling och vad man förväntar sig av den. Det är lätt att bli inriktad på 
återfallseffekten vilket innebär att gärningspersonen hamnar i fokus och den brottsutsatte 
åsidosätts. Men återfallsrisken är en central fråga gällande medlingens effekt.10 Personer som 
är främmande inför medlingsprocessen ställer sig vanligtvis frågor som varför skulle någon 
brottsutsatt vilja möta personen som begått den kriminella handlingen? Vad får den 
brottsutsatte ut av själva medlingen?11 Varför skulle gärningspersonen vilja träffa den 
brottsutsatte? Vad finns det att medla eller förhandla om över huvudtaget? Trots tveksamheter 
så möts många brottsutsatta och deras gärningspersoner för att reda ut olika frågor som till 
exempel Varför hände det just mig? och Har du iakttagit mig? 12 Medling handlar inte om att 
vårda, förbättra eller straffa, utan parterna träffas i medlares närvaro och diskuterar vad som 
har skett och dess följder, även på det känslomässiga planet. Parternas medverkan kan ge lite 
förståelse för varandra och för gärningen. En lyckad medling kan leda till att parterna möter 
varandra i framtiden utan att känna agg eller skam. Gärningspersonen kan på detta sätt ta 
ansvar för sin gärning och den brottsutsatte får tillfället att uppleva att detta ansvarstagande 
har skett.13

                                                 
1 Brå, Rapport 2005:14, s. 5 
2 A.a., s. 57 
3 Prop. 2005/06:165, s. 101 
4 Brå, Rapport 2005:14, s. 5 
5 A.a., s. 7 
6 http://www.bra.se/extra/news/?module_instance=9&id=25, 061010 
7 http://www.bra.se/extra/news/?module_instance=9&id=26, 061010 
8 http://www.bra.se/extra/news/?module_instance=9&id=33, 061010 
9 Stakes, Handbok för medlare, i brott- och tvistemål, s. 8 
10 Brå, Rapport 2005:14, s. 15 
11 Umbreit, Mediating Internpersonal Conflicts, s. 135 
12 A.a., s. 136  
13 Stakes, Handbok för medlare, i brott- och tvistemål, s. 13 
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1.1 Syfte 
Huvudsyftet med detta arbete var att utreda hur medling vid brott går till i Sverige samt vilka 
faktorer som möjligtvis kan påverka medlingsresultatet. Vi har även försökt kartlägga var 
medling vid brott hör hemma i det svenska rättssystemet, om medling är ett ersättande eller 
komplement i samband med påföljder. 
 

1.2 Metod  
Rapporten bygger främst på rättsvetenskaplig utredning av relevant litteratur gällande 
medling vid brott och i huvudsak på litteratur från Brottsförebyggande rådet. Mycket av 
arbetsmaterialet hänför sig till Brottsförebyggande rådets olika rapporter gällande 
medlingsverksamhet eftersom detta område är relativt nytt i samhället. Vi har valt att berätta 
relativt ingående om medlingsverksamheten och hur arbetssättet fungerar under en 
medlingsprocess. För att förstå effekterna av medling har vi även undersökt hur det har 
påverkat gärningspersoner och de brottsutsatta. 
 

1.3 Avgränsning  
Vi har valt att avgränsa oss till medling vid brott främst avseende unga gärningspersoner och 
de brottsutsatta som har påverkats av brotten. Vi har även valt att berätta hur 
medlingsverksamheten ser ut i Sverige i dagsläget och försökt få en bild av vad som behöver  
utvecklas eller saknas i medlingsverksamheten. 

 7



2 Medling som interaktiv process 
Medling är ett av verktygen i en bred konfliktlösningsarena – ADR – Alternative Dispute 
Resolution, vilket betyder alternativ konfliktlösning. ADR innebär ett sätt att lösa sina 
konflikter utanför domstolen där metoden är mindre formbunden. Parterna har kontroll över 
förloppet och själva utgången i konflikten.14 Medling sker på parternas villkor där även 
rättsväsendets förväntningar beaktas, samtidigt som det är en problemlösning. Fokus ligger 
inte på att granska om gärningspersonen har brutit mot några straffrättsliga normer vilket är 
centralt inom straffprocessen. Centralt fokus ligger i parternas mänskliga relationer och de 
skador som har uppstått i samband med gärningen och på vilket sätt den kränkta partens 
materiella och andliga förluster skall kunna ersättas. Syftet är att mildra eller avlägsna de 
andliga och materiella men som gärningen har åsamkat den brottsutsatte. Det allmänna målet 
är att verka dämpande på brottslighet och samtidigt öka den allmänna toleransen mot 
brottslighet. Det främsta målet är att utveckla ansvarskänsla hos unga lagöverträdare och att 
underlätta ställningen för den brottsutsatte.15

 
Medling har karaktär av interaktiv process, det vill säga parternas sammanträffande, det 
personliga ansvarstagandet och utredningen av konfliktsituationen. Medling kan vara en 
lyckad process trots att ingen överenskommelse har träffats och parterna endast har enats om 
en del av kraven. Medling har varit till hjälp om parterna har fått en liten förståelse för 
varandra fastän de inte har nått överenskommelse om alla frågor eller om medlingsmötet har 
avbrutits. Interaktion innebär att diskussionen och kommunikationen mellan parterna påverkar 
varandra i och med deras åsikter. Deras egna åsikter påverkas av att den ena parten lyssnar till 
den andra och på så sätt framskrids frågorna. En förutsättning för interaktionen är att parterna 
är jämställda och respekterar varandra. Medlaren skall vara medveten om sitt ansvar eftersom 
denne är i en förtroendeställning på grund av sin opartiskhet och neutralitet och för att 
medlingens slutresultat skall basera sig på riktig information. Interaktionens betydelse ligger i 
att parterna ökar den ömsesidiga förståelsen av den känsla av obehag som gärningen har 
medfört. Tanken är att gärningspersonen ska ta ett äkta ansvar för sin handling med detta sätt. 
Det är av större vikt för unga lagöverträdare att förstå ansvaret över sina handlingar och inte 
se medling som ett sätt att undgå straff, utan att lära sig hur en motsvarande gärning i 
framtiden kan undvikas.16  
 

2.1 Vad är medling vid brott? 
Medling kan beskrivas som en konfliktlösningsmetod, där de tvistande parterna tillsammans, 
med en oberoende och opartisk medlare, försöker finna en lösning på konflikten. Medling vid 
brott bygger på samma principer som traditionell medling. Grundförutsättningarna skiljer sig, 
då det handlar om en person som har begått brott mot någon annan, det vill säga privatperson, 
företag, offentlig inrättning eller dylikt. Det handlar inte om två oense parter eller hur en 
konflikt i konventionell bemärkelse som ska lösas. Detta betyder i sin tur att syftet med 
brottsmedling blir annorlunda, genom att parterna genom medlingsförfarandet skall uppnå 
förståelse – för vad som har hänt, varför det hände och vilka konsekvenser brottet medfört. 
Det handlar inte nödvändigtvis om någon försoning utan det handlar om att rätta till efter den 
skada som brottet har orsakat.17 Medling är ett möte mellan gärningspersonen och den 

                                                 
14 Norman, Medling och andra typer av ADR, s. 11 
15 Stakes, Handbok för medlare, i brott- och tvistemål, s. 12 
16 A.a., s. 14 
17 Brå, Rapport 2005:14, s. 11 
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brottsutsatte där kommunikationen mellan parterna skall hjälpa dem att lägga händelsen 
bakom sig och gå vidare i sina liv. Det har en läkande effekt eftersom man kan sätta ord på 
händelsen samt en brottsförebyggande effekt.18 Medling vid brott är till för båda parter, i 
likhet med andra former av medling och syftet är enligt medlingslagen 3 §, att 
gärningspersonen skall få ökad insikt om brottets konsekvenser och att den brottsutsatte skall 
ges möjlighet att bearbeta sina upplevelser. Det är medlarens uppgift att bedöma om ett fall är 
medlingsbart eller inte, vilket normalt görs vid ett eller flera förmöten, före själva 
medlingsmötet. Medlarens roll är att hjälpa parterna att kommunicera med varandra vilket 
ökar förståelsen mellan den brottsutsatte och gärningspersonen. Medlaren skall också se till 
att båda parterna kommer till tals samt att ingen av parterna kränks. Medling vid brott är ingen 
domstolsförhandling där gärningsmannen står som anklagad och skall straffas, eftersom 
medling bygger alltid på frivillighet, från bägge parter. Förutsättningen för att brottsmedling 
skall komma till stånd skall gärningsmannen ha erkänt brottet eller delaktigheten i detta. Det 
krävs en ångerfull inställning hos gärningspersonen för att medlingsmötet skall bli 
konstruktivt samt att den brottsutsatte inte skall känna sig kränkt ännu en gång. Det är också 
av betydelse att den brottsutsatte förstår syftet med medlingen, vad mötet med 
gärningspersonen innebär och inte känner sig pressad att delta.19 Det är till allas fördel om 
alla deltagande i medlingen försöker vara varandras medparter och inte motparter.20

 

2.1.1 Filosofin bakom medling – Reparativ rättvisa 
Medling vid brott är en del av den reparativa rättvisans filosofi, restorative justice, vilket 
översätts till reparativ rättvisa på svenska. Fokus ligger på vad som har hänt, gärningen och 
konsekvenserna för de berörda – den brottsutsatte, gärningspersonen och andra i samhället. 
Det ställs frågor som: Vem är skadad? Vad behöver den som har skadats? Och vems ansvar 
och förpliktelser är det? Enligt reparativ rättvisa är konflikter dynamiska och det läggs stor 
vikt vid problemlösningar på längre sikt istället för straff.21  
 
Ett reparativt rättssystem skiljer sig från det gällande, det vill säga det som faktiskt tillämpas – 
det retributiva (bestraffande), bland annat genom att de inblandade parterna blir 
huvudpersoner i processen istället för att få en sekundär roll i en process som sköts av deras 
ombud. I ett retributivt rättssystem förs dialogen mellan parternas ombud till exempel 
åklagare, advokater och domare som representerar det samhälleliga rättssystemet. 
Gärningspersonens skuld är till staten, medan skulden i den reparativa synsättet är till den 
brottsutsatte. Gärningspersonen erkänner sin skuld för den brottsutsatte genom en direkt 
dialog och ges en möjlighet att reparera den skada han/hon har orsakat den brottsutsatte 
genom någon form av gottgörelse. Denna uppgörelse tillkommer genom den direkta dialog 
och förhandling som gärningspersonen och den brottsutsatte för med varandra. Det betyder att 
det inte handlar om att bevisa gärningspersonens skuld och utmäta straff utifrån vissa givna 
påföljdsbestämmelser.22 I det straffrättsliga systemet läggs fokus på gärningspersonerna 
eftersom det ofta handlar om en filosofi där man skall ”döma dem”, ”sätta åt dem” och 
”fängsla dem”.23 Fokus i den reparativa rättvisan ligger istället på att reparera skadan istället 
för att finna vilken lag gärningspersonen har brutit mot.24 Inom den reparativa rättvisan får 
                                                 
18 http://www.bra.se/extra/news/?module_instance=7&id=210, 061010, kl. 11.32 
19 Brå, Rapport 2005:14, s. 11 
20 Norman, Medling och andra typer av ADR, s. 26 
21 http://www.bra.se/extra/pod/?action=pod_show&id=18&module_instance=6, 061010, kl. 11.30 
22 Brå, Rapport 2005:14, s. 12 
23 Umbreit, Mediating Internpersonal Conflicts, s. 138 
24 Umbreit, Facing Violence, s. 7 
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gärningspersonen berätta om varför brottet skedde, vilka tankar som föregick brottshändelsen 
och vad han/hon kan göra för att reparera skadan. Det är viktigare att söka försoning än att 
straffa gärningspersonen. Den brottutsatte får möjlighet att ställa frågor och möjlighet att 
berätta för gärningspersonen hur brottet påverkat honom/henne och vilka konsekvenser det 
fått i dennes vardag.25 Det bör påminnas att gärningspersonen också i vissa fall kan vara ett 
”offer” genom sin kanske traumatiska uppväxt och de omständigheter denne befinner sig i.26 
Metoden med reparativ rättvisa fungerar olika bra beroende på gärningspersonens och den 
brottsutsattes egenskaper, det vill säga kön, ålder, bakgrund samt personliga och sociala 
egenskaper, samt brottstyp, sociala och kulturella omständigheter.27 Reparativ rättvisa måste 
bygga på förtroende och tillit och inte på skuld och skam. Medling lockar oftast fram det bästa 
i människor och huvudprincipen är om du behandlar människor med respekt och förtroende så 
respekterar de dig och ger sitt förtroende.28

 
Tankarna om reparativ rättvisa har sitt ursprung bland vissa urinvånare i bland annat Nya 
Zeeland och Tanzania och deras sätt att hantera konflikter. Filosofin för reparativ rättvisa har 
börjat från motsatt håll jämfört med många andra vetenskapliga teorier.  Den har först 
praktiserats ute i olika samhällen och först senare har den fått vissa teoretiska inriktningar där 
flera av dessa kan skilja sig en del sinsemellan. Reparativ rättvisa har alltså inte först börjat 
med en teori som man har försökt applicera på verkliga förhållanden. I västvärlden började 
reparativ rättvisa växa fram under 1960- och 1970-talet och finns nu i stora delar av världen, 
både inom och utanför Europa. I Skandinavien har medling funnits i Norge och Finland sedan 
början av 1980-talet.29

 

2.2 Fördelar med medling vid brott 
Fördelarna kan vara att det förhindrar nya brott, har positiva förändringar i den brottsutsattes 
känsloliv utöver de materiella ersättningarna, ger ökad saklig information och minskad onödig 
fruktan samt positiv återverkan av interna diskussioner i gärningspersonens familj. Medling 
ger en möjlighet för ungdomar och barn att utveckla deras ansvarskänsla och eventuellt 
förhindra en kriminell karriär, det vill säga en ond cirkel av brott. Medling erbjuder 
gärningspersonen att möta de följder som har drabbat den brottsutsatte och blir tvungen att 
själv ta ansvar för sina gärningar. Medling ger förutom möjligheten att hantera och reda upp 
sina förorsakade problem på ett godtagbart sätt, även möjligheten att lära sig något. Den unga 
gärningspersonen får möjligheten att gottgöra, ersätta och rätta till den skada eller orättvisa 
som har åsamkats av brottet. Detta har en positiv betydelse med tanke på den ungas 
självkänsla.30  
 
Det är dock viktigt att ett riktigt ansvarstagande inte skall få gärningspersonen känna sig 
skyldig på ett sätt som är onödigt och skapa bitterhet eller genom att stämpla någon och 
skrämma med straff. Om den brottsutsatte deltar i medlingen skall denne uttömmande få 
berätta om de känslor och de förluster som gärningen har medfört.31 Brottsmedling 
koncentrerar sig på att utreda den problemsituation som har vållats av brottet. Målet är att 

                                                 
25 http://www.bra.se/extra/pod/?action=pod_show&id=18&module_instance=6, 061010, kl. 11.30 
26 http://www.bra.se/extra/news/?module_instance=7&id=223, 061010, kl. 11.42 
27 Brå, Rapport 2005:14, s. 17 
28 http://www.bra.se/extra/news/?module_instance=7&id=223, 061010, kl. 11.42 
29 Brå, Rapport 2005:14, s. 12 
30 Stakes, Handbok för medlare, i brott- och tvistemål, s. 12 f. 
31 A.a., s. 14 f. 
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parterna själva skall finna en lösning som båda parter är tillfredsställda med och ansvariga för. 
Huvudansvaret ligger på parterna själva att hitta lösningen.32  

 

2.2.1 Forskning kring medling vid brott 
Forskning runt om i världen har generellt visat gynnsamma effekter för de brottsutsatta i den 
bemärkelse att de har upplevt medlingsmötena som positiva och att mötena minskade de 
känslomässiga negativa konsekvenserna av gärningen. Forskningsresultaten har enligt Brå 
visat att medling har gett störst effekt där den brottsutsatte har blivit personligen kränkt. Det 
har visats att effekterna på gärningspersonernas återfall i brott är mer komplexa och ger en 
splittrad bild, där vissa studier visar en minskad återfallsfrekvens medan andra inte gör det.33 
Forskningen har visat att medling har medfört positiva effekter på återfall för vissa 
gärningspersoner, vid vissa brottstyper och under vissa omständigheter.34 Det kan medföra en 
minskning av återfall för dessa gärningspersoner med hjälp av medling och andra former av 
reparativ rättvisa. Det behövs dock mer forskning och kunskap om när, för vilka och under 
vilka omständigheter medling och andra former av reparativ rättvisa har den bästa effekten.  
Medling vid brott och reparativ rättvisa är ett relativt nytt område i forskningshänseende där 
kunskapen ännu inte vilar på någon stabil grund. I Sverige saknas nästan helt vetenskapliga 
utvärderingar. Man brukar dela in effekterna av medling i två huvudområden efter de båda 
parterna, effekter för de brottsutsatta respektive gärningspersonerna. Gällande de brottsutsatta 
undersöks dels hur de upplevt medlingen, dels vilka effekter medlingen har haft för att de 
skall kunna bearbeta eller komma över de negativa konsekvenserna av gärningen. Gällande 
gärningspersonerna undersöks deras upplevelse av medlingen och insikten om de 
konsekvenser brottet har fått för de brottsutsatta, gärningspersonens skuldlättnad samt vilken 
effekt medlingen haft på deras brottslighet och leverne i övrigt.35  
 
Olika metoder fungerar olika bra på olika individer och under olika omständigheter, vilket 
kan leda till mindre klara och enhetliga resultat inom forskningen. Det finns många olika 
typer av gärningspersoner. En mycket förenklad kategorisering kan till exempel visa en grupp 
som är ”tillfälleskriminella”, det vill säga ungdomar som inte kommer att återfalla i brott 
oavsett vilken typ av behandling eller annan åtgärd de blir föremål för. En annan grupp kan 
vara personer som är på väg in i eller redan är inne i en kriminell karriär. De sistnämnda är 
svårbehandlade och har hög risk att återfalla oavsett vilken typ av åtgärd de utsätts för. En 
tredje grupp kan utgöras av personen som är i riskzonen och olika typer av åtgärder kan få en 
återfallspreventiv effekt. Medling kan ha en gynnsam effekt på den tredje gruppen samtidigt 
som andra kan svara bättre på andra metoder. Det innebär att medling vid brott inte bör 
betraktas som en brottspreventiv universalmetod. Trots att olika forskningsresultat har mer 
entydiga resultat gällande positiva effekter för de brottsutsatta skall man komma ihåg att de 
inte heller är någon enhetlig grupp. Det är viktigt att försöka identifiera vilken typ av 
brottsutsatta som kan ha mest nytta av medling.36

 

                                                 
32 Stakes, Handbok för medlare, i brott- och tvistemål, s. 13 
33 Brå, Rapport 2005:14, s. 6 f. 
34 A.a., s. 7 
35 A.a., s. 15 ff. 
36 A.a., s. 17 f. 
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3 Medlingslagen 
Medling regleras av medlingslagen37 det vill säga lag (2002:445) om medling med anledning 
av brott, som trädde i kraft den 1 juli år 2002. Lagen är en ramlag och omfattar medling som 
organiseras av stat eller kommun. Lagen avser i första hand unga lagöverträdare samt att 
brottet måste vara polisanmält och gärningsmannen ha erkänt handlingen eller delaktighet i 
denna för att medling ska kunna ske. Medling är alltid frivilligt, för båda parter, vilket är en 
förutsättning att medlingsmötet ska lyckas. Det betyder att medling inte är en påföljd för brott 
eller ett alternativ till det ordinarie rättssystemet, utan ett komplement, det vill säga att det kan 
beaktas inom ramen för det straffrättsliga systemet.38  Idag finns ingen kommunal skyldighet 
att tillhandahålla brottsmedling, även om det finns en viss rättslig reglering av statlig och 
kommunal medlingsverksamhet. Det är helt frivillighet och upp till varje kommun att avgöra 
om medling ska finnas.39 Men vid årsskiftet 2008 är kommunerna skyldiga att erbjuda 
brottsmedling till alla gärningspersoner under 21 år.40 Det finns rekommendationer och vissa 
riktlinjer från Europarådets ministerkommitté gällande medling vid brott, bland annat att 
medling i brottmål bör vara allmänt tillgängligt av rättviseskäl och för verksamhetens kvalitet. 
Medling skall också kunna ske under rättsprocessens alla stadier och utgöra ett alternativ eller 
komplement till den ordinarie rättsprocessen.41 Ungdomsärenden skall hanteras skyndsamt, 
beslut i åtalsfrågan skall fattas inom sex veckor från det att den unge gärningsmannen har 
delgivits misstanke om brott. Det har föreslagits i Ungdomsbrottskommittén att tidsfristen 
skall kunna förlängas i de fall medling är aktuellt.42

 

3.1 Bakgrund och rättslig reglering 
Efter försöksverksamhetens slut under 1998 tillsattes det en statlig utredning för att utreda 
frågan om medlingens roll i rättssystemet. Det föreslogs i utredningen43 att medling inte 
skulle vara en särskild påföljd eftersom medling bygger på den brottsutsattes frivilliga 
medverkan. Utredningen föreslog även att medling skulle kunna utgöra en särskild grund för 
åtalsunderlåtelse och att domstolen skulle kunna beakta att medling hade skett vid utmätandet 
av påföljd.44 Straffet bör mildras även om brottet var fullbordat.45 För att medling skulle bli 
tillgängligt i hela landet ansågs det att medling skulle organiseras inom ramen för 
kommunernas socialtjänst eftersom det ligger i linje med annan verksamhet som bedrivs där, 
samt av rättviseskäl. Det ansågs även i utredningen att medlingsverksamheten borde bli 
obligatoriska för kommunerna samt att gärningspersoner mellan 15 till 17 år borde vara den 
prioriterade gruppen för medling. Det betyder dock inte att yngre eller äldre gärningspersoner 
skulle uteslutas på något sätt från att kunna delta i medling.  Det ansågs heller inte i 
utredningen att några brottstyper skulle uteslutas från medlingsverksamhet. Det bedömdes 
dock olämpligt eller omöjligt att medla i offerlösa brott och sexualbrott. Det kunde inte 
beslutas i utredningen om medling skulle utövas av professionella medlare utan det skulle 
bedömas av respektive medlingsverksamhet. Avgörande i bedömningen av medlaren är dock 

                                                 
37 Bilaga 1 
38 Prop. 2005/06:165, s. 102, Brå, Rapport 2005:14, s. 6 ff. 
39 Brå, Rapport 2005:14, s. 29 
40 http://www.bra.se/extra/news/?module_instance=9&id=33, 061010, kl. 11.45 
41 Brå, Rapport 2005:14, s. 29 
42 A.a., s. 47 
43 SOU 2000:105 
44 Brå, Rapport 2000:8, s. 27 
45 Lagrådsremiss (2003), Medling med anledning av brott, s. 13 
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dennes opartiskhet samt att denne har en advekat utbildning för utförandet av 
medlingsmöten.46

 
Utredningen ledde år 2002 till ”medlingslagen” (2002:445) och var den första i sitt slag i 
Sverige. I förarbetena till medlingslagen anges att medling är en åtgärd som bör användas i 
större utsträckning, framförallt vid ungdomsbrott. 47 Av rättssäkerhetsskäl har det angetts i 
förarbetena viljan att reglera medlingsverksamheten men även för att ge den ökad legitimitet. 
Medlingslagen blev en ramlag eftersom man ville ge medlingsverksamheten utrymme att växa 
och utvecklas så man undvek att detaljreglera lagen. Man fann inte heller tillräckliga skäl för 
att göra medlingsverksamheten obligatorisk.48 Den undre åldersgränsen för gärningspersonen 
bestämdes till 12 år om inte synnerliga skäl föreligger, eftersom parterna måste vara kapabla 
att förstå meningen med medling, enligt Europarådets rekommendationer. Det finns dock inte 
något motsvarande rekvisit för den brottsutsatte, utan principen anses vara densamma utan att 
det anges direkt i medlingslagen. Det finns ingen övre åldergräns, men det betonas att 
ungdomar mellan 15 till 17 år skall prioriteras för brottsmedling. Orsaken är bland annat att 
medling underlättas gällande denna åldersgrupp av ett särskilt påföljdssystem och 
handläggningssystem. Unga gärningspersoner under 15 år får vård och stöd genom 
socialtjänsten.49 Orsaken till att göra brottsmedling ungdomsinriktad är på grund av 
rehabiliterande syften då det anses lättare att påverka samt att de brottsutsatta är mer villiga att 
möta yngre än äldre gärningspersoner.50

 

3.3 Medling i rättssystemet 
Den lagreglering som finns idag är medlingslagen och medling vid brott är inte infört i det 
svenska påföljdssystemet. Regeringen anser att det finns ett stort behov av att finna alternativ 
till de traditionella reaktionerna på brott, särskilt gällande unga lagöverträdare. Det anses 
vidare att det är en förutsättning för att medling skall kunna utvecklas så att medling kommer 
till stånd på ett konsekvent och strukturerat sätt och att medling visar sig ha sådan effekt att 
den upplevs som ett trovärdigt inslag i samhällets reaktion med anledning av brott.51 Det 
anses dock bland statsmakterna att det bör finnas utrymme för medling att utvecklas så att den 
kan få en viktig roll i påföljdssystemet. Medling finns nämnt i lagen (1964:167) med särskilda 
bestämmelser om unga lagöverträdare (LuL), mer bestämt i 6 §. Paragrafen innebär att polisen 
skall underrätta socialtjänsten när en skäligen misstänkt är under 18 år och det skall framgå av 
denna underrättelse om den unge har tillfrågats om intresse för medling och hur den unge har 
ställt sig i frågan. Bestämmelsen tillkom i samband med att medlingslagen infördes. 
Medlingsverksamheten omfattas av sekretess enligt Sekretesslagen 7 kapitel 44 §. Paragrafen 
innebär att inga uppgifter får röjas då det finns risk att den enskilde eller dennes närstående 
kan lida men.52 Sekretessen gäller i 70 år, vilket innebär att medlarna, både de anställda 
professionella och de arvoderade lekmän omfattas av den statliga och kommunala 
sekretessen. Detta gäller även de medlingsverksamheter som inte är organiserade under 
socialtjänsten.53 Trots att lagregleringen gällande medling är begränsad finns det möjligheter 
att ta hänsyn till att medling har skett som en förmildrande omständighet i rättsprocessens alla 

                                                 
46 Brå, Rapport 2000:8, s. 27 
47 Prop. 2001/02:126, s. 23 
48 Brå, Rapport 2000:8, s. 25 
49 Brå, Rapport 2005:14, s. 27 
50 A.a., s. 27 f. 
51 Prop. 2005/06:165, s.102 
52 A.a., s. 28 
53 A.a., s. 55 
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steg. Åklagaren har möjlighet, dock inte någon skyldighet, att ta hänsyn till att medling har 
skett vid åtal av unga lagöverträdare enligt LuL 17 §.54 Domstolen skall såväl vid val av 
påföljd som vid straffmätning i skälig omfattning beakta, utöver brottets straffvärde, om den 
tilltalade efter förmåga sökt förebygga eller avhjälpa eller begränsa skadliga verkningar av 
brottet, enligt 29 kapitel 5 § och 30 kapitel 4 § Brottsbalken.55  Lagregleringen stämmer bra 
överens med Ungdomsbrottskommitténs utredning vart medling bör finnas i rättssystemet. 
Enligt deras utredning skall åklagarens möjlighet att ta hänsyn till att medling har skett 
förtydligas i samband med åtalsunderlåtelse.56  

                                                 
54 Brå, Rapport 2005:14, s. 28 
55 Prop. 2005/06, s. 102 
56 Brå, Rapport 2005:14, s. 28 f. 
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4 Medlingsläget i Sverige idag 
Regeringen har intentioner att få medling vid brott till en etablerad verksamhet som skall 
finnas tillgängligt i hela landet vilket betyder att medlingsverksamheten är i ett expansivt 
skede. Medling finns att tillgå i mer än hälften av landets kommuner i dagens läge, alla tre 
storstadsregionerna och många av de större kommunerna är representerade. Det betyder att 
drygt två tredjedelar av Sveriges befolkning har tillgång till medling.57 I Sverige startade de 
första medlingsverksamheterna i slutet på 1980-talet och det bedrevs i liten skala fram till 
slutet av 1990-talet. År 1998 påbörjades en försöksverksamhet och ett 30-tal medlingsprojekt 
runt om i landet fick ekonomiskt stöd för att starta eller utveckla medlingsverksamheten. 
Dessa försöksverksamheter bedrevs i Brå:s regi och utvärderades efter försöksperiodens 
slut.58

 
Medlingsverksamheten fortsätter att utvecklas och planeras i fler kommuner.59 I dag finns det 
medling i 154 av Sveriges kommuner och omfattar mer än två tredjedelar av landets 
befolkning. Medlingsverksamheterna skiljer sig åt i både storlek och vad gäller organisation – 
från en enskild liten kommun till regionala samarbetsprojekt. Medlingsprojekten har olika 
samarbetspartner till exempel polis, åklagare, socialtjänst, andra kommuner, skolor och 
brottsofferjourer. Det är vanligtvis polisen eller socialtjänsten som förmedlar ärendena till 
medlingsverksamheterna. Av de ärenden som medlingsverksamheterna påbörjat har 74 % 
genomförts och i cirka 20 % har processen avbrutits av någon anledning enligt Brå. I de fall 
medlingsfallen har avbrutits har det vanligtvis varit på grund av att någon av parterna har 
ångrat sig och ville inte fortsätta med medlingen. I medlingsärendena är de vanligaste 
brottstyperna snatteri, misshandel och skadegörelse. Andra vanligt förekommande brott är 
olika typer av stöld, olaga hot och butiks- eller personrån. Det allra vanligaste är att en 
gärningsman har begått brott mot ett enskilt offer.60

 
De flesta gärningspersonerna som har deltagit i medling är enligt Brå:s utredning, mellan 14 
och 17 år, där hälften har tillhört den prioriterade åldersgruppen 15-17 åringarna. Två 
tredjedelar har varit pojkar/män och en tredjedel har varit flickor/kvinnor. Orsaken till den 
höga andelen av flickor kan förklaras bland annat av den stora andelen av snatteribrott. I ca 40 
% av medlingarna har det handlat om privatpersoner som brottsoffer. I övriga fall har det 
mestadels handlat om företag, butiker och/eller andra offentliga inrättningar. Brottsoffren har 
varit mellan 6 till 88 år gamla i dessa medlingar, fast majoriteten har varit under 18 år. Drygt 
hälften av de brottutsatta har varit pojkar/män där brotten har gällt misshandel, ofredande och 
hot. 40 % av medlade ärenden har avslutats med ett avtal om framtida beteende, men även 
avtal om ekonomisk ersättning eller arbete har förekommit. Avtal gällande ekonomisk 
ersättning handlar vanligtvis om ersättning för förstörda eller stulna föremål.61

 

                                                 
57 Brå, Rapport 2005:14, s. 34 
58 A.a., s. 7 ff. 
59 A.a., s. 35 
60 Brå, Rapport 2005:14, s. 8 ff. 
61 Brå, Rapport 2005:14, s. 8 
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4.1 Utvecklingen i Sverige 
Medling som den definieras idag startade i Sverige i Hudiksvall år 1987 och 
Solna/Sundbyberg. I ena fallet var polisen initiativstagare och i det andra fallet var det en 
frivillig hjälporganisation för frigivna fångar och deras familjer. Under 1990-talet startade 
olika kommuner i landet med medlingsverksamheter där syftet varierade en del liksom 
utformningen av dem. Regeringen skulle år 1994 kartlägga de dittills vunna erfarenheterna av 
medling och därefter utarbeta modeller för hur medlingsverksamheterna för unga 
lagöverträdare skulle bedrivas. Det ingick en idé om en rikstäckande försöksverksamhet och 
en efterföljande utvärdering av denna. Brå fick år 1998 uppdraget att inleda 
försöksverksamheten med medling för unga lagöverträdare och uppgiften var att följa och 
samordna de projekt som omfattades av försöksverksamheten samt utvärdera verksamheten. 
Det fanns inga andra särskilda krav för verksamheten än att den främst skulle omfatta unga 
lagöverträdare, företrädesvis mellan 15 och 17 år samt att medlingen skulle vara frivilligt för 
både den brottsutsatte samt gärningspersonen. Ett annat krav var att verksamheten skulle 
bedrivas på ett sätt som var förenligt med parternas rätt till integritet. Det uppmuntrades till 
olika typer av medlingsprojekt så att det skulle finnas ett så brett underlag som möjligt. Brå 
tillsammans med Kommittén för brottsförebyggande arbete och en utredare utsedd av 
regeringen skulle välja ut de medlingsprojekt som skulle omfattas av försöksverksamheten 
samt fördela ekonomiskt stöd till dessa.62  
 
Försöksverksamheten ledde till 32 olika projekt som sammantaget genomförde 400 medlingar 
under försöksåret.63 Många av projekten började inte medla förrän under senare delen av 
försöksverksamheten samtidigt som det var mycket ojämnt fördelat mellan projekten. Det var 
till exempel fyra projekt (Hudiksvall/Nordanstig, Skövde, Uppsala och Örnsköldsvik) som 
stod för ca 70 % av de utförda medlingarna under försöksåret. Ojämnheten berodde främst på 
att projekten befann sig i skilda utvecklingsfaser när försöksverksamheten startade. Vissa 
etablerade projekt, cirka en tredjedel, hade genomfört medlingar redan innan 
försöksverksamheten inleddes. Fördelningen kan också ha berott på ärendetillströmning, 
storleken på området där projektet verkar samt vilka brott som behandlades i projekten.64 
Orsakerna till att vissa kommuner saknade medling har grundat sig på brist på ekonomiska 
medel eller eget underlag för medling på grund av kommunernas storlek, än brist på intresse. 
Undersökningar som Brå har gjort har även visat att vissa medlingsverksamheter som lagts 
ned har berott på ekonomiska eller personliga orsaker. Det kan vara bevis för att det föreligger 
behov av utbyggnad av medlingsverksamheter i Sverige.65  
 

4.1.1 Problem under utvecklingen 
Inget projekt genomförs smärtfritt och detsamma gäller för medlingsprojektet med etablering 
runt om i landet. Det har förekommit organisatoriska problem i medlingsverksamheterna 
vilket har lett till svårigheter att hitta en bra modell för organisationens uppbyggnad. Det 
inkluderar även bland annat svårigheter att implementera nya metoder, samverkan med andra 
kommuner som kan ha andra modeller, bristande rutiner, temporär verksamhet eller bristande 
samverkan i medlingsgruppen. Ett vanligt problem har varit ärendetillströmningen till 
medlingsverksamheterna, där det har önskats att fler medlingsbara ärenden skall komma från 

                                                 
62 Brå, Rapport 2005:14, s. 24 f. 
63 A.a., s. 25 
64 Brå, Rapport 2000:8, s. 17 f. 
65 Brå, Rapport 2005:14, s. 33 
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polisen. Det förekommer även bristande motivation och vilja bland de brottsutsatta och 
gärningspersoner att delta i medling. Den vanligaste orsaken till en avbruten medling som 
redan har påbörjats är att någon av parterna har ångrat sig och avböjt att delta. Det har även 
förekommit problem med att få ut informationen till polis, socialtjänst eller andra berörda 
parter, samtidigt som det har upplevts att utbildningsmaterial eller forskningsresultat har 
saknats. Några medlingsverksamheter känner ej tillräckligt stöd eller hjälp från andra 
medlingsverksamheter eller Brå. Slutligen har några av medlingsprojekten angett att de 
behöver mer ekonomiska medel och eller personal till medlingsverksamheten.66

 

4.2 Medlingsverksamhetens organisation 
De olika medlingsorganisationerna skiljer sig i storlek, både i hur många kommuner som har 
verksamheten samt befolkningsmängden, eftersom det är många kommuner som samarbetar. I 
Stockholms kommun finns det till exempel inte någon samlad verksamhet utan flera 
stadsdelar har egna eller gemensamma medlingsverksamheter. Dessa stadsdelar har ungefär 
lika många invånare som en mindre eller större svensk kommun (mellan 30 000 och 150 000). 
 Det är ingen garanti att en etablerad medlingsverksamhet får många medlingsärenden.67

 

4.2.1 Från en idé till en medlingsverksamhet 
I Brå:s utvärdering beskrivs de olika organisatoriska faserna från medlingsprojektets start till 
en löpande verksamhet. De olika faserna i processen delas in i sex olika steg, där de kan 
överlappa varandra och ett projekt kan återgå till en tidigare fas.68 Dessa faser ger en 
möjlighet att undersöka vad som inledningsvis krävs för att ett medlingsprojekt skall 
utvecklas och fungera löpande.69

   Idéfasen – initiativet att starta medlingsverksamheter kom oftast från tjänstemän till 
exempel poliser eller socialarbetare, som kom i kontakt med unga gärningspersoner och 
brottsutsatta i sitt dagliga arbete.  
   Förankringsfasen – det söktes medel internt och externt för att kunna starta verksamheten 
samt det spreds information till politiker och andra lokala beslutsfattare.  
   Organisationsfasen – verksamheten organiserades samt olika samarbetsformer med 
relevanta parter skapades samtidigt som en projektansvarig anställdes. Verksamheten 
anpassades till de rådande praktiska försättningar som existerade, i form av ekonomiska 
medel, tid och engagemang. En stor del av arbetet handlade om att försöka få 
medlingsärendena till själva verksamheten.  
   Genomförandefasen – det praktiska arbetet med medlingar påbörjades. Det startades oftast 
med lättare ärenden som till exempel snatterier och skadegörelser och efter ökad erfarenhet 
fick projektet inriktningsform och rutiner började skapas.  
   Verksamhetsfasen – i denna fas har projektet hunnit finna sin form och medlingar har 
genomförts under en längre tid.  
   Upprätthållandefasen – medling har blivit en etablerad verksamhet med fasta rutiner samt 
verksamheten har blivit känd och anlitats av flera instanser. Ett vanligt problem har dock varit 
organisationens bräcklighet och att organisationen centrerades runt en enda person. Det 
förekom också ojämn ärendetillförsel, som främst berodde på yttre faktorer.70  

                                                 
66 Brå, Rapport 2005:14, s. 37 f. 
67 A.a., s. 35 
68 A.a., s. 25 
69 Brå, Rapport 2000:8, s. 23 
70 Brå, Rapport 2005:14, s. 25, Brå; Rapport 2000:8, s. 24 

 17



De inledande faserna har varit mest tidskrävande och det hade tagit cirka ett halvår från 
projektets inledande till att de hade genomfört sin första medling, det vill säga från idéfasen 
till genomförandefasen. Det ankommer på varje projekt att avsätta mycket tid för att komma 
igång med medlingsverksamheten och skaffa personal samt resurser. Medlingsprojektets 
beslutsfattare och samarbetspartner lämpar sig att avgöra hur lång tid detta tar.71 
Utvärderingen av försöksverksamheten visade att det varierade bland de olika projekten bland 
annat gällande organisationsform, målsättning med medlingsverksamheterna och typer av 
medlingsfall. Projektet i sig hade ingen teoretisk grund utan baserade sin verksamhet på 
praktiska erfarenheter. Många av de inblandade i projekten hade inte hört talas om de 
reparativ rättviseteorierna förrän långt efter att de hade startat sin verksamhet. Det framkom 
också i utvärderingen att ungefär hälften av gärningspersonerna var i den tänkta 
åldersgruppen det vill säga 15-17 år och att de vuxna gärningspersonerna deltog i princip inte 
alls.72  
 
De flesta medlingsprojekten var organiserade inom kommunernas socialtjänst, antingen som 
en fristående verksamhet eller som bedrevs parallellt med övrig verksamhet. Ett av 
medlingsprojekten bedrevs av polisen och ett annat som en ideell förening. Projekt som 
bedrivs ideellt försvårar tillgången till ärenden, oftast på grund av sekretessregler.73 Många av 
medlingsprojekten som hade inkluderats i försöksverksamheten fortsatte inte med sin 
verksamhet efter försöktidens utgång. En stark bidragande faktor var att staten inte fortsatte 
att finansiera verksamheten. Det föreslogs i utvärderingen att kommunernas socialtjänst skulle 
fortsätta organisera medlingsverksamheten eftersom det fanns förutsättningar för god kvalité. 
Socialtjänsten kan ge advekat utbildning samtidigt som den har erfarenhet att handskas med 
dessa typer av problem. Det föreslogs även att det skulle ske ändringar i bestämmelserna i 
LuL för att ge medlingsverksamheten större legitimitet. Medling är en växande verksamhet 
som ännu inte har funnit sin organisatoriska form eller innehållsmässiga fulländning.74  
 

4.2.2 ”Stämma i bäcken”  
Man kan påstå att det finns två inriktningar i medlingsverksamheterna runt om i landet. En 
som bygger på tanken att ”stämma i bäcken” och en som är mer fokuserad på själva mötet och 
konfliktlösningen. En nystartat medlingsverksamhet ligger någonstans mitt mellan dessa två. 
Förklaringen kan vara att den svenska medlingen är mer praktiskt förankrad och betydligt 
mindre förankrad på teoretisk grund. Det är få medlingsverksamheter som är renodlade 
varianter. Några av medlingsverksamheterna har en tydlig inriktning mot medling mellan 
unga lagöverträdare som hade begått egendomsbrott, främst mot företag. Målet för denna 
inriktning är främst den omedelbara reaktionen och tidiga åtgärder i den unges liv för att 
förhindra inträde till en kriminell karriär, det vill säga ”stämma i bäcken” och förhindra 
återfall i brott. Medlingarna i denna inriktning är informationsrika och fokuserar på brottets 
materiella konsekvenser samt att de genomförs på kort tid. Enligt Brå:s rapport från 2000 har 
de flesta snatterimedlingarna tagit mindre än 30 minuter. Det är också vanligare att dessa 
medlingar avslutas med avtal i någon form av ekonomisk gottgörelse mellan den brottsutsatte 
och gärningspersonen. Det behandlas i enstaka fall med denna inriktning brott mot 
privatpersoner.75  

                                                 
71 Brå, Rapport 2000:8, s. 24 
72 Brå, Rapport 2005:14, s. 25 
73 Brå, Rapport 2000:8, s. 23 
74 Brå, Rapport 2005:14, s. 26 
75 Brå, Rapport 2000:8, s. 25 f. 
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4.2.3 Konfliktlösning med dialog 
Den andra inriktningen innebär att gärningspersonen får inblick i konsekvenserna för att inte 
göra om brottet, vilket även beskriver dess syfte. Denna typ av medlingsverksamhet, den 
humanistiska, ligger nära den som i litteraturen kallas för ”avtalsstyrd” medling, vilken också 
är mest utbredd i västvärlden. Denna inriktning anknyter till reparativ rättvisa så att man 
försöker stärka den sociala kontrollen genom den brottsutsattes aktiva deltagande i 
tillrättavisandet av gärningspersonen. Lagöverträdaren uppmanas ofta att reparera eventuella 
materiella skador. Den brottsutsattes uppgift blir i första hand att vara agent för den sociala 
kontrollen och tillrättavisa gärningspersonen genom att tydliggöra brottets konsekvenser. 
Målet med denna inriktning är att tilldela båda parterna aktiva konfliktlösarroller där de 
tillsammans får reda ut vad som har hänt och varför, vilket ger metoden komplexitet. Medling 
i grövre brott som riktas mot privatpersoner tar i allmänhet längre tid i både själva medlingen 
och förarbetet samtidigt som det förekommer förmöten. I bedömningen av vilka ärenden som 
skall medlas görs en avvägning mellan parternas behov. Dessa ska komma till uttryck och 
behandlats i det personliga mötet och i dialogen mellan parterna. Det kan hända att det skrivs 
ett ”icke materiellt” avtal om till exempel hur parterna skall förhålla sig till varandra i 
framtiden. Denna inriktning kallas i litteraturen som ”humanistisk” och anknyts till teorierna 
om reparativ rättvisa. Det betyder att brottet behandlas som en konflikt och medlingen blir 
forumet för de båda parterna att lösa konflikten.76

 

4.3 Samarbete mellan dem som berörs av medlingsverksamhet 
För att medlingsverksamheten ska fungera så bra som möjligt krävs det ett gott samarbete 
med olika myndigheter och organisationer. Dessa är främst polisen (främst utredare av 
ungdomsbrott), socialtjänsten (främst ungdomshandläggare) samt åklagare. Ett gott samarbete 
är viktigt ur flera aspekter men främst för att medlingsverksamheterna skall få 
medlingsärenden hänvisade till sig.77 En samordningsgrupp är en arbetsgrupp med deltagare 
från dessa olika berörda sektorer. Det är främst de etablerade medlingsverksamheterna som 
har en samordningsgrupp. Sammansättningen på dessa grupper kan variera och skilja sig åt en 
del.78 Andra samarbetsgrupper kan vara brottsofferjourer och tingsrätt med mer informativ 
karaktär. Kyrkan kan även förekomma som samarbetspartner där personal från kyrkan anlitas 
som medlare och medling sker i kyrkans lokaler.79 Det kan även vara fruktbart för 
medlingsverksamheterna att ingå som en del av de lokala brottsförebyggande råden. Råden är 
ett forum där de andra samarbetsparterna redan är representerade. Medlingsverksamheten kan 
på sätt få en bättre uppfattning om den lokala problembilden vilket kan vara av stor nytta för 
planeringen över verksamheten.80  
 
Majoriteten av medlingsfallen kommer från polisen och därefter kommer socialtjänsten som 
vidarebefordrar cirka en tredjedel av medlingsärendena. Samarbetet fungerar oftast bra mellan 
medlingsverksamheten och de olika samarbetspartnerna. Det fungerar dock inte optimalt i 
samarbetet med polisen på grund av att medling inte är förankrat hos polisen och att alla 
poliser helt enkelt inte är lika positiva till medling så förfrågningen glömmes bort. Det 
förekommer dock olika medlingsverksamheter som fungerar bättre eller sämre med sina olika 
samarbetspartners, både kvalitativt och kvantitativt. Över 70 % av medlingsverksamheterna 
                                                 
76 Brå, Rapport 2000:8., s. 25 f. 
77 A.a., s. 27 
78 Brå, Rapport 2005:14, s. 35 
79 Brå, Rapport 2000:8, s. 29 
80 Brå, Rapport 2005:14, s. 52 f. 
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enligt Brå planerar att utöka samarbetet med olika partners, antingen med de befintliga eller 
med nya partners. En jämförelse med försöksverksamheten år 1998 visar en 
överensstämmelse när det gäller de vanligaste samarbetspartner. Det framkommer i Brå från 
2005 att fler medlingsprojekt anser att samarbetet fungerar bra jämfört med försöksåret. Det 
finns dock behov i vissa fall att förbättra samarbetet, framförallt med åklagarna, 
socialtjänsten, andra medlingsverksamheter eller brottsofferjourerna.81 Samarbetet fungerar 
inte heller optimalt med socialtjänstens handläggare. En orsak kan vara att medlingsmetoden 
inte alltid är inarbetad som åtgärd bland de utredande socialsekreterarna samt andra 
myndigheter.82 Det önskas bättre kommunikation med åklagarna och en samsyn med dessa 
när medling skall ske. Åklagarna vill vänta med medling till efter rättegången vilket leder i 
praktiken till att många tackar nej till medling.83

 

4.3.1 Polisen 
Som nämnt ovan är polisen den som lämnar de flesta potentiella medlingsärenden och utgör 
en nyckelroll i medlingsverksamheten. Polisen kan många gånger känna sig osäkra i deras roll 
och över kunskapen om medling. Många poliser har uppfattat att deras uppgift är att övertala 
den unge att delta i medling eller att avgöra om gärningspersonen är lämplig för medling. I 
praktiken skall polisen dock endast lämna en broschyr om medling eller kontakta den lokala 
medlingsverksamheten. Det är medlarens uppgift att avgöra om gärningspersonen är lämplig 
för medling eller inte.84 Det finns flera fördelar med ett nära samarbete med polisen. Polisen 
kan ge viktig information om den unge lagöverträdaren till medlaren till exempel om den 
unges inställning till brottet samt målsägandes inställning till deltagande i medling. Då 
medlingsverksamheten får ärenden direkt från polisen innebär det också att medling kan bli 
aktuell i nära anslutning till brottet, vilket kan vara mycket betydelsefullt i vissa ärenden. 
Medlaren eller den ansvarige över medlingsprojektet kan regelbundet vistas i polishuset eller 
kanske ha ett eget rum där. Det kan förekomma att medlaren medverkar vid förhör av de unga 
lagöverträdarna och kan föreslå medling i direkt anslutning till förhöret.85  
 

4.3.2 Socialtjänsten 
Samarbetet har enligt Brå:s rapport från 2000 fungerat mestadels utan problem med 
socialtjänsten. Svårigheterna som kan ha funnits kan ha berott på otillräckligt engagemang i 
utvecklingen av medlingsprojekten, vilket kan ha lett till att socialtjänsten har överlämnat få 
ärenden för medling. Inom socialtjänsten är det mer traditionellt inriktat att arbeta med den 
unges personliga problem och orsaker till kriminalitet som till exempel missbruk, 
familjeproblem osv. Det är inte alltid en självklar uppgift för handläggarna att engagera sig i 
följderna av det brott som den unge gärningspersonen har begått, såsom konsekvenserna för 
den brottsutsatte. En vanlig orsak som socialtjänsten har angett som orsak till så få 
anmälningar för medling och bristande engagemang har varit tidsbrist. Det har påpekats av 
socialtjänsten att medling är en metod/åtgärd som drunknar i den mängd av förväntningar, 
utredningar, åtgärder som socialsekreterare i många fall känner sig pressade av.86 

                                                 
81 Brå, Rapport 2005:14, s. 36 
82 Brå, Rapport 2000:8, s. 27 
83 Brå, Rapport 2005:14, s. 36 
84 A.a., s. 52 
85 Brå, Rapport 2000:8, s. 27 f.  
86 A.a., s. 28 
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Socialtjänsten förmedlar medlingsbara ärenden för både ungdomar under straffmyndig ålder, 
men också för dem som är över 15 år.87

 

4.3.3 Åklagare  
Åklagarna har tillsammans med polisen en stark nyckelroll trots att samarbetet inte är helt 
etablerat.88 Samarbetet med åklagarna har fungerat utan större problem främst på grund av att 
åklagarna är positivt inställda till medlingsprojekten. Det önskas från åklagarnas sida att 
medling skall ske före eventuell rättgång eller rättslig åtgärd, så att åklagaren har möjlighet att 
ta hänsyn till detta. I rapporteringen från 2000 framkom det att vissa åklagare vid den 
tidpunkten inte uppfattade de dåvarande bestämmelserna som tillräckligt påbjudande för att de 
skulle ta hänsyn till eventuell medling eller ta initiativ till att en sådan skulle genomföras. I 
några fall har åklagare avvisat samarbete med hänvisning till att ingen lagstiftning fanns 
beträffande medling. Åklagare kan även känna sig begränsade till aktivt engagemang för 
medling, främst på grund av den begränsande utredningstiden för ungdomsmål samt att det 
saknas riktlinjer för hur man ska förhålla sig till medling. En vanlig synpunkt från åklagare är 
att det saknas direktiv och lagstiftning på området.89 Åklagarna kan känna sig vilsna eftersom 
det inte finns några direkta riktlinjer från Åklagarmyndigheten om hur de skall agera. De kan 
även bekymra sig över att medling kan störa rättsprocessen.90

 

                                                 
87 Brå, Rapport 2005:14, s. 39 
88 A.a., s. 52 
89 Brå, Rapport 2000:8, s. 28 f. 
90 Brå, Rapport 2005:14, s. 52 
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5 Medlingsgången 

5.1 Medlingsprocessen 
Medling är en interaktiv process som framskrider i etapper vars mål är att nå fram till ett avtal 
som tillfredsställer båda parter. Medlaren möter parterna öppet och styr processen 
målmedvetet från början till slut, men en välfungerande medlingsprocess initierar 
förändringar hos parterna. Dessa förändringar ökar ömsesidig förståelse och respekt gentemot 
varandra. Dessa förändringar kan även ske då medlingen har avbrutits av någon anledning och 
parterna inte har nått fram till någon överenskommelse. Medlingsprocessen består av två 
delar, dels det som registreras i avtalet och dels den känslomässiga delen som grundar sig på 
interaktion. Den känslomässiga delen kan inte antecknas i ett avtal samtidigt som den är 
avgörande för hur parterna efteråt bedömer medlingen.91  
 
 
 
 
 

                                                 
91 Stakes, Handbok för medlare, i brott- och tvistemål, s. 26 
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5.1.1 Från begånget brott till medlat ärende 
Innan ett brottsärende skall bli aktuellt för medling skall det vara polisanmält enligt 
medlingslagen 5 §. Gärningspersonen skall ha erkänt gärningen eller delaktighet i denna.92 
Vanligtvis är det polisen, oftast den som utrett brottet, som frågar gärningspersonen om denne 
vill delta vid medling.93 Polisen skall i sin förundersökning utreda vem som har förorsakat 
skada och mot vem. I och med detta har polisen en stor nyckelposition när det gäller att styra 
brottmål till medling. Detta gäller även åklagare i de olika fallen.94 Polisens nyckelroll är 
viktig för att ett ärende skall gå vidare till medling, eftersom det är polisens skyldighet när det 
gäller unga lagöverträdare att tillfråga den unge gärningspersonen om intresse finns för 
medling. Polisen skall i samband med detta också underrätta socialtjänsten om detta och då 
även underrätta om hur den unge har ställt sig i frågan. Då den unge lagöverträdaren har blivit 
tillfrågad och visat intresse för brottsmedling, skall ärendet lämnas vidare till, vanligen 
kommunala, medlingsverksamheten, där medlaren återigen tillfrågar gärningspersonen om 
intresse finns. Gärningspersonen blir även informerad om syftet med brottsmedling och hur 
det hela går till. Ett samråd med polis och åklagare skall enligt medlingslagen ske innan 
medling kan äga rum. Om gärningspersonen har fortsatt intresse av medling kontaktas 
härefter den brottsutsatte som också blir tillfrågad om intresse finns för att möta 
gärningspersonen. Om den brottsutsatte inte är en privatperson kontaktas istället någon 
ansvarig i företaget och en representant får då istället företräda den utsatte.95 Enligt 6 § 
medlingslagen skall samråd ske med förundersökningsledaren, i regel åklagare, om medling 
skall ske innan förundersökningen är klar. Om medlingen skall ske efter förundersökningen, 
men före rättegång, skall medlaren alltid samråda med åklagaren, där denne uttalar sig om det 
är lämpligt eller ej med medling innan själva rättegången.96  
 

5.1.2 Vem bedriver medling? 
Medlingslagen avser enbart statliga och kommunala verksamheter, men kan också bedrivas i 
annan regi till exempel av frivillighetsorganisationer, vilket det ofta är internationellt. I 
Sverige är medling nästan uteslutande en verksamhet som finns som en del inom 
socialtjänsten. I andra fall har medlingsverksamheten drivits av polisen, 
frivillighetsorganisationer eller brottsofferjourer samt intresse har visats från olika 
kriminalvårdsanstalter. Medling är i regel en extra arbetsuppgift i socialtjänstens ordinarie 
löpande verksamhet och är ofta initierad och genomförd av någon ”eldsjäl” i verksamheten.97 
Det är ofta socionomer som är medlare inom socialtjänsten. Vissa medlarverksamheter 
använder även lekmannamedlare som arvoderas för enskilda medlingsuppdrag.98 I vissa fall 
erbjuder socialtjänsten medling som en del av ett särskilt påverkansprogram för ungdomar. 
Det är varje kommun som avgör om någon medlingsverksamhet skall finnas eller inte 
eftersom det handlar om en frivillig verksamhet.99

 

                                                 
92 Brå, Rapport 2005:14, s. 29 f.  
93 A.a., s. 7 
94 Stakes, Handbok för medlare, i brott- och tvistemål, s. 27 
95 Brå, Rapport 2005:14, s. 30 
96 A.a., s. 52 
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98 A.a., s. 7 
99 A.a., s. 32 
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5.2 Medlare 

5.2.1 Vem är medlaren? 
Medlaren är den som gör konfliktlösningen möjlig och varje medlare har med sig sitt eget 
handlingssätt, sin egen person med sin bakgrund samt medlarerfarenhet. Medlaren är inte 
någon domare, advokat eller terapeut, fast å andra sidan är medling inte heller någon 
sedvanlig förhandlingssituation. Medlingens innebörd ges av parternas känslor och 
erfarenheter.100 Det är av stor betydelse att medlaren inte tar på sig rollen som polis eller 
domare vilket kräver ett bra system i medlingsverksamheten.101 Medlaren skall vara opartiskt 
och skall enligt medlingslagen 4 § vara en ”kompentent och rättrådig person”. Det krävs inga 
direkta krav på utbildning, yrkesbakgrund eller tidigare erfarenhet av liknande uppgifter. Det 
skiljer Sverige från vissa andra europeiska länder, eftersom den utbildning som finns här i 
Sverige är inte lika omfattande. I det svenska systemet finns det huvudsakligen två typer av 
medlare, de professionella och lekmän. De professionella medlarna är oftast tjänstemän inom 
socialtjänsten, som sköter medling på heltid eller som en del av deras tjänst. Det är personer 
med både har kunskap om och erfarenhet av människor med problematiska livssituationer. 
För att dessa medlare skall vara så neutrala som möjligt så förordas dessa oftast att de inte 
skall bedriva någon myndighetsutövning, för att undvika en repressiv roll.102  
 
Lekmän är ”vanliga medborgare” med ett samhällsengagemang, och som arvoderas för 
enskilda medlingsuppdrag. Vissa medlingsprojekt har uteslutande lekmannamedlare, medan 
andra har enbart professionella eller så kan det finnas en blandning av båda.103 Det är 
beroende på hur stor medlingsverksamheten är och hur etablerade dessa är samt i vilken 
utsträckning lekmannamedlare som arvoderas för vissa uppdrag. Det handlar även hur många 
medlare som används i verksamheten där det kan handla från noll till tolv stycken. Det är 
beroende på medlingsverksamhetens policy i hur stor utsträckning man använder sig av 
lekmannamedlare. Drygt hälften av medlarna har någon slags medlarutbildning där Brå 
erbjuder alla medlingsverksamheter utbildning. Det anses som mycket angeläget att alla 
medlare har någon slags adekvat utbildning för att säkerställa kvalitén på medlingen samtidigt 
som medlaren skall kunna hantera de etiska aspekterna. Det finns dock möjlighet till 
medlarutbildning på annat håll än hos Brå. De flesta medlingsverksamheterna har medlare på 
deltid och mer sällan på heltid.104

 

5.2.2 Medlarens egenskaper och specialkunnande 
Gärningspersonen och den brottsutsatte erbjuds att möta varandra tillsammans med en 
opartisk medlare där parterna kommer fram till sina egna överenskommelser utan medlarens 
medverkan.105 Varje medlare särskiljer sig från varandra med sin bakgrund, ålder, utbildning 
och kön, vilket är positivt för medlingsverksamhetens utveckling. Det finns trots allt vissa 
egenskaper som bör beaktas eftersom de är av stor vikt för resultatet för medlingsmötet. 
Medlaren bör ha empatisk förmåga och vara flexibel gentemot parterna. Medlaren skall på 
alla sätt uppmuntra parterna till att försöka hitta en egen lösning, vilket innebär att medlaren 
måste på ett äkta sätt verka vara intresserad av det som sägs. Intresset förmedlas genom 
                                                 
100 Stakes, Handbok för medlare, i brott- och tvistemål, s. 20 
101 http://www.bra.se/extra/news/?module_instance=7&id=211, 061010 
102 Brå, Rapport 2005:14, s. 32 
103 A.a., s. 32  
104 A.a., s. 45 
105 Stakes, Handbok för medlare, i brott- och tvistemål, s. 20 
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minspel, tonfall och medlarens själva agerande. Medlaren bör även vara målmedveten och 
energisk för att kunna uppmuntra parterna. Medlaren skall även ha förmågan att se till de 
sakliga aspekterna vid behov från ett avstånd, det vill säga som en objektiv utomstående. De 
absolut viktigaste egenskaperna som en medlare måste ha är förmågan att lyssna aktivt på ett 
äkta sätt och förmågan att ställa de rätta frågorna med tanke på hur medlingen framskrider. De 
personliga egenskaperna är viktiga att beakta eftersom det handlar oftast om unga 
lagöverträdare som påverkas av medlingen. Medlarens egenskaper kan ha en avgörande 
betydelse för den ungas framtida beteende.106 Frågan kan uppstå om medlaren behöver ha 
speciella kunskaper i psykologi. Man bör ha klart för sig att det ofta handlar om två skuld- 
och skamtyngda personer som möts vid medling och därför är det bra att ha kunskaper om 
krissituationer. Det gäller för medlaren att förstå den brottsutsatte som ofta bär på mycket 
skam- och skuldkänslor. Det kan vara svårt att förstå skuldkänslorna hos den brottsutsatte och 
det kan tyckas i många fall att det borde vara gärningspersonen som borde bära dessa känslor. 
Men det har visat sig i praktiken enligt många erfarna medlare att det är oftast den som har 
blivit utsatt för brott som anklagar sig själv för att ha orsakat brottet och känner sin trygghet 
ha gått förlorad.107 Om medlaren känner på ett tidigt stadium att medlingen inte kommer att 
fungera så skall denne inte påbörja medlingsprocessen. Ett lyckat medlingsresultat påverkas 
av hur parterna har upplevt medlarens opartiskhet och neutralitet.108

 

5.2.3 Medlarens uppgift vid medlingsmötet 
Vad är medling i första hand? Är det terapi eller en förhandlingssituation? Huvudvikten läggs 
på att aktivt lyssna på parterna genom att imitera de terapeutiska metoderna. Medlaren skall 
med hjälpande frågor uppmuntra parterna att inse möjligheterna till en förändring.109 
Medlaren skall i egenskap som ordförande klargöra och precisera saker och frågor som kan 
uppfattas oklara. Parterna skall ges möjligheten att få utlopp för sina känslor. Det är av 
särskilt betydelse för den brottsutsatte. Medlaren skall dock ingripa i situationen om den har 
utvecklats till en orolig stämning. Bästa sättet för medlaren att lugna ner en hätsk situation är 
att medlaren själv håller sig lugn. Medlaren bästa verktyg är att vara tyst och lyssna än att 
framföra sina egna åsikter som parterna inte är beredda att godta. Medlingsatmosfären beror 
mycket på medlarens eget uppträdande och personlighet. Andra faktorer som påverkar 
atmosfären är även val av medlingslokal samt sittordningen för alla parter. Medlaren skall vid 
ojämnt förhållande mellan parterna rycka in och utjämna förhållandet igen samtidigt som 
denne är medveten om sin neutralitet. Medlaren skall även vid behov avbryta medlingen om 
situationen så kräver.110 Parterna bör inte tvingas till en medlingsprocess eller träffa ett avtal. 
Medlaren skall dock sträva efter att få fram ett avtal så att parternas villkor kommer upp i 
frågorna.111

 

5.2.4 Demokratisk eller Byråkratisk medlare 
Det finns två motsatta stilar hos en medlare där den ena är mer demokratisk och den andra har 
mer byråkratisk stil. Den demokratiska medlaren har karaktärsdragen att vara den biträdande 
medlaren, där denne bistår parterna att själva finna lösningen samtidigt som medlaren aktivt 
lyssnar. Ju mer erfaren medlaren är ju tystare deltar denne genom sitt aktiva lyssnande. 
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Medlaren tar vid behov även känslor och värderingar som objekt att diskutera över samt 
denne betraktar skälighet och kompromiss som kriterier för en lösning. Den byråkratiska 
medlaren har sina kännetecken av att vara en aktiv ordförande som koncentrerar sig på fakta 
och förhåller sig moraliskt och som en läromästare till parterna. Denne ger vid behov sin egen 
konfliktlösning samt betraktar lagenligheten som ett kriterium för lösningen. Medlarens sätt 
att styra medlingsförhandlingen kan delas in i två motsatta handlingssätt. Den ena är mer 
diskuterande och förstående då medlaren styr medlingen genom diskussioner utan att ha en 
strikt avgränsade gräns för diskussionens objekt. Det andra handlingssättet är mer på 
befallande nivå där medlaren strikt avgränsar den sak som skall behandlas och parterna ges 
ingen vidare möjlighet att utvidga diskussionens tema.112

 

5.3 Förberedelse inför medlingsmötet 
Vid förberedelsen inför medlingsmötet bör medlaren kunna svara på följande tre frågor. Har 
alla nödvändiga saker blivit åtgärdade med tanke på hur mötet ordnas? Vad har skett och 
vilket brott skall medlas? Vilka frågor är av särskild betydelse med hänsyn till medlingen 
samt vilka är alternativen till en lösning?113

 

5.3.1 Planering 
Medlaren sköter medlingsprocessen själv och för detta ändamål har denne de handlingar till 
sitt förfogande som hänför sig till brottsfallet samt information med nödvändiga uppgifter om 
parterna och gärningen. Efter att medlaren har tagit emot medlaruppdraget går denne igenom 
det skriftliga material som har tillgivits denne. Medlaren tar även kontakt med parterna och 
därefter görs en preliminär plan om hur medlingen skall skötas. Det är viktigt med 
planeringen, i synnerhet i de fall det förefaller svårt och det finns ett behov att dryfta 
tillvägagångssättet i förväg. Medlaren har individuellt medlingssätt i och med att planen är 
flexibel så att den kan framskrida enligt parternas villkor. Det är mer nödvändigt med 
planeringen av fall som är komplicerade. Det skall dock påminnas att det är parterna som 
ingår i avtalet och inte medlarna, vilket innebär att medlingsresultatet inte alltid blir som 
planerat. Planeringen skall inte på något sätt hämma medlingsprocessen utan motsatsen, 
medlaren skall bedöma och utföra sin ”strategi” flexibelt utifrån parternas behov.114  
 

5.3.2 Kontakt 
Medlaren skall i förväg planera kontakten med gärningspersonen och den brottsutsatte. Efter 
att medlaren har tagit emot målet skall denne kartlägga om parterna är villiga till medling. Det 
bör reserveras tillräckligt med tid för att ta kontakt samtidigt som tidpunkten bör vara lugn för 
parten. Det är redan från initialskedet viktigt att diskutera igenom händelsen neutralt genom 
en lugn diskussion samtidigt som medlaren är aktiv och lyssnar empatiskt. När medlaren 
utreder parternas vilja till medling skall deras egen vilja alltid respekteras. Det innebär att 
medlaren inte skall verka för ivrig att erbjuda medling, eftersom båda parter kan ha stora 
komplex att delta i ett sådant möte. De vanligaste hindren är de känslor av fruktan och vrede 
som gärningen har åsamkat, men ibland även parternas attityder och fördomar. Medlaren kan 
även med sin skicklighet på ett avgörande sätt påverka om parterna vill delta i medling. Det är 
avgörande att det uppstår en naturlig situation av dialog redan från början. Medlaren kan möta 
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fientlighet och förargelse vid första kontakten med vardera part, men dessa känslor brukar 
avta i allmänhet om parterna kan tala öppet om dem. Det är viktigt med tålamod i sådana 
lägen från medlarens sida. Ju längre tiden går, ju mer förändras attityderna och åsikterna från 
parternas sida, i allmänhet till en mer försonlig riktning.115  
 

5.4 Mindre lämpliga brottstyper för medling 
Man kan inte automatiskt erbjuda medling som ett alternativ till den traditionella 
rättsprocessen i alla typer av brott. Det är några faktorer man måste ta hänsyn till innan man 
föreslår medling vid allvarliga brott. Ibland måste man kanske även definiera vad som menas 
med allvarligt brott. De faktorer medlarna behöver ta hänsyn till innan medling erbjuds är till 
exempel den brottsutsattes inställning, gärningspersonens speciella karaktär och 
omständigheterna kring brottet. Man behöver även beakta relationen mellan gärningspersonen 
och den brottsutsatta samt eventuella maktobalanser. Medlaren kan aldrig heller vara helt 
säker att gärningspersonens vilja att delta i medling är genuin eller att denne upplever ånger 
över det begångna brottet.116

 
Alla brott passar sig inte för medling på grund av sakens natur eller själva parterna, trots att 
ingen av dessa egentligen utesluts.117 Narkotikabrott är till exempel omöjligt att medla samt 
olika ekonomi- och miljöbrott, det vill säga ”offerlösa” brott, där allmänheten generellt 
inkluderar. Allvarliga brott mot familjen eller sådana som djupt har kränkt individens 
integritet till exempel sexualbrott anses mindre lämpliga att medla i. I synnerhet när det gäller 
våldtäkt skall den brottsutsattes svårigheter att möta gärningspersonen beaktas eftersom mötet 
kan medföra ytterligare kränkningar för dessa.118 Medling förutsätter deltagarens förmåga att 
uttrycka sig och även förstå motpartens synsätt. Denna aspekt kan utesluta många fall av 
ärenden från medling, där någon av parterna lider av grava mentalhygieniska problem, 
alkohol- och/eller drogberoende eller är socialt mycket outvecklad. Det skall inte förglömmas 
medlingens mänskliga sida i dessa ärenden. När det gäller medling gällande familjevåld krävs 
det en erfaren medlare. Medlaren skall ha förmågan och skickligheten att förhålla sig 
objektivt till ärendet och från denna basis styra medlingen till en fungerande lösning om 
parterna vill. Eftersom medlingar i familjevåld oftast är svåra finns det goda skäl att medlarna 
är två till antalet. Opartiskheten kan även förstärkas om medlarna är av olika kön. 119 
Prioritering skall i första hand gälla förstagångsbrottslingar, men gärningspersoner som har 
återfallit i brottslighet skall dock inte uteslutas.120  
 

5.5 Förmöten 
Förmöten kan förekomma innan själva medlingsmötet där medlaren pratar med både den 
brottsutsatte och gärningspersonen och i detta skede kan det egentliga arbetet utföras. Antalet 
förmöten är beroende på omständigheterna och på inställningen hos parterna samt eventuellt 
deras anhöriga.121 Förmöten anses inte lika viktiga vid brott av enklare karaktär som inte 
riktar sig mot privatpersoner. De flesta fall där förmöten inte sker gäller brott mot företag, 
butiker och andra ”offerlösa” brott. Det finns ingen skyldighet till förmöten enligt 
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medlingslagen. Fast båda parter skall dock informeras om vad medling innebär och på annat 
sätt förberedas inför medlingsmötet enligt medlingslagen 7 §.122 Det anges i förarbetena till 
medlingslagen att vid allvarligare brott skall medlaren ha träffat parterna och eventuella 
vårdnadshavare före själva medlingen.123 Vid förmötena bedömer medlaren hur medlingsbart 
ärendet är, utifrån parternas inställning och förbereder dessa för att möta varandra under 
konstruktiva former. Vid fall där den brottsutsatte är privatperson är dessa av känslig natur 
och kräver mer noggranna förberedelser.124 Medlaren får vid förmötena en klarare uppfattning 
om grundproblemet, vilka uppfattningar och förväntningar som förenar och skiljer parterna åt. 
Förmötena hjälper även medlaren att skapa sig en bild av medlingen och förutsättningarna för 
själva medlingsprocessen. Parterna ges i sin tur ännu en möjlighet att utan fruktan få utlopp 
för sina känslor och framföra sina krav, då de förbereder sig för att möta den andra parten. 
Dessa förmöten är inte alltid nödvändiga och kan även i vissa fall ge upphov till misstankar 
hos parterna att medlaren är partisk. Även i de fall där medling har avbrutits eller där medling 
har skett indirekt har det förekommit ett eller flera förmöten.125  
 
Eftersom frivilligheten är fundamental för brottsmedling är det valfritt för bägge parter att 
delta i mötena, så att det kan bli så ett konstruktivt möte som möjligt. Medling handlar om 
möte mellan människor och syftet är att parterna skall kunna träffas samtidigt som de relativt 
fritt återberättar om sina känslor inför vad som har hänt. En ursäkt från gärningspersonen som 
tvingas till medling kan upplevas som en ytterligare kränkning för den brottsutsatte.126 Det är 
av stor betydelse att parterna möts ansikte mot ansikte. Ett avsteg från denna utgångspunkt 
bör endast göras om något möte skulle vara övermäktigt svårt att ordna. Ett direkt möte 
mellan parterna kan också minska riskerna för missförstånd och tolkningstvisterna av de avtal 
som kan ha uppnåtts.127   
 
Gärningspersonen är i princip alltid med på förmötena, där också dennes vårdnadshavare 
oftast närvarar. Den brottsutsatte deltar inte lika ofta och dennes föräldrar i sin tur deltar än 
mer sällan. En orsak till detta kan vara bland annat att många brottsutsatta är vuxna och 
många gärningspersoner är unga lagöverträdare. Det är dock icke-existerande med ett förmöte 
tillsammans med vårdnadshavare till den brottsutsatte över 20 år. Det händer att någon annan 
än vårdnadshavare närvarar vid dessa möten, till exempel skolpersonal, kontaktperson till 
gärningspersonen, vän eller släkting.128  
 

5.6 Medlingsmöten 
Medlingsmötena med parterna sker efter ett eller flera förmöten. Mötet leds av en eller flera 
medlare och båda parterna deltar, eventuellt tillsammans med någon anhörig eller annan 
stödperson. Det är vanligt förekommande att anhöriga deltar i medlingsmötena. Majoriteten 
av dessa möten leds av en ensam medlare. Två medlare förekommer vid grövre brott och/eller 
vid mer komplicerade ärenden eller att vid en oerfaren medlare som går bredvid en mer 
erfaren medlare.129 För att betona öppenheten och förtroendet under medlingsmötena bör 
medlaren presentera sig själv och sitt ärende direkt för parterna. Parterna skall känna att deras 
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synpunkter som de framför respekteras under hela medlingsprocessen. Den brottsutsatte får 
inte uppleva att medlingsprocessen inte beaktar dennes krav och gärningspersonen skall inte 
heller uppleva att denne är redan ”dömd” i förväg.130 Det är medlaren som leder mötet och ser 
till att båda parter får komma till tals, samtidigt som vederbörande skall se till att inte 
anhöriga eller andra stödpersoner tar för stort utrymme, eftersom mötet handlar om mötet 
mellan den brottsutsatte och gärningspersonen. Medlaren skall också se till att stämningen 
inte blir alltför hätskt, speciellt då vid möten där det kan vara mycket känsloladdat. Medlaren 
kan ibland behöva påminna om att mötena är till för båda parterna.131 Vårdnadshavare som 
deltar i medlingsmötet får inte komma till tals förrän gärningspersonen och den brottsutsatte 
är färdiga med sin diskussion.132

 
Vissa brottshändelser inkluderar flera gärningspersoner eller brottsutsatta, och om samtliga 
brottsutsatta och/eller gärningspersoner är intresserade av medling kan medlaren välja att ha 
separata möten eller med flera parter samtidigt. Medling sker med dem som är intresserade 
om mötet. Ibland kan det dock krävas flera medlares medverkan då det kan vara svårt att 
hantera möten med flera parter samtidigt.133

 

5.6.1 Medlingsmötets olika faser 
Medlingsmötets förlopp kan indelas i olika åtta olika faser men det betyder inte på något sätt 
att förloppet är likadan vid varje möte. I praktiken är alla medlingsmöten individuella och de 
skall inte styras på något sätt så att de följer ett bestämt schema. Indelningen kan dock göra 
det lättare för medlarna att organisera medlingshändelsen och på så sätt hjälpa med att planera 
och leda medlingsmötet.134  
   Presentation och skapande av atmosfären – det är viktigt för att kunna få en fungerande 
dialog mellan parterna från början genom att inleda mötet med att tala om något annat än den 
egentliga orsaken varför man är där.135 För att skapa en trygg atmosfär skall medlaren noga 
tänka på val av lokal och sittplaceringen av alla deltagande.136

   Repetition av huvudprinciperna för medlingen – genom upprepning om vad medlingsmötet 
rör sig om ser man till att parterna verkligen uppfattar situationen på rätt sätt. Det är även av 
betydelse att utreda syftet och principen med mötet samtidigt som parterna kommer överens 
om de tillvägagångssätt som skall tillämpas.137 I denna fas kan det vara betydande för 
medlaren att påminna om medlarens roll under mötet, vilket är att ge parterna möjligheten att 
ventilera sig. Medlaren måste även meddela vissa grundregler som alla parter bör hålla sig till, 
exempelvis att låta varandra prata till punkt och inte avbryta varandra.138

   Parternas berättelse – gärningspersonen är oftast i en obekväm situation då denne skall 
möta den brottsutsatte. Men i och med medlingen får gärningspersonen en unik chans att 
uttrycka ångerfullhet ur ett mer känslomässigt perspektiv.139 Både gärningspersonen och den 
brottsutsatte får en möjlighet att gå igenom brottshändelsen ur sitt eget perspektiv. Parterna 
skall även få möjligheten att få prata om svåra känslor. Vid behov preciseras parternas 
berättelser så att alla deltagande i mötet förstår varandra rätt. Återberättandet är en central del 
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i medlingsmötet så att det blir det mest optimala medlingsresultatet. Det är i återberättandet 
som vardera part får höra hur den andre har upplevt händelsen och på så sätt få bättre 
förutsättningar att förstå ur den andre partens synvinkel, vilket kan leda till ett 
medlingsresultat. Vardera part skall även ges tillräckligt med tid och utrymme att hantera sina 
egna föreställningar och de känslor som har uppstått. Den värld av erfarenheter som hänför 
sig till händelsen är mycket personlig och parterna har inte alltid samma åsikt om allt som är 
förenat med gärningen. Medlaren skall de facto konstatera de olika erfarenheterna som en 
naturlig sak eftersom de olika synsätten är uppriktiga. Medlingsmötet kan i vissa fall bli låst i 
och med de olika ställningstaganden från vardera parten och då är det lämpligt att pausa för 
att reda ut läget. Det kan även vara bra att ta till separata medlingsmöten eller en längre 
betänketid.140  
   Kartläggning av problem och skador – problemen kan definieras och preciseras i ett avtal 
efter att parterna har berättat om sina uppfattningar och erfarenheter om det inträffade samt 
nått en tillräcklig enighet. Därefter kan parterna övergå till att tala om ersättningsansvar. 
Medlaren bör beakta om någon part behöver längre betänketid gällande denna fråga. 
Medlaren kan dock få en bättre överblick över situationen om denne har diskuterat frågan 
separat med vardera part innan.141  
   Sökande av ersättningsalternativ – efter att samförstånd bland parterna har uppnåtts om 
ersättningsbeloppet brukar det ofta bli fråga om det finns något alternativ till ersättning i 
pengar. Detta gäller i synnerhet ersättning genom arbete och annan form av gottgörelse.142  
  Detaljerat avtalsförhandlingar – i denna förhandling avtalas det om innehållet i avtalet.143  
   Avtalets undertecknande – avtalet undertecknas eller parterna informeras om de fortsatta 
åtgärderna om det ej har uppnåtts någon konfliktlösning.144  
   Medlingsmötet avslutas.145

5.7 Rumsplacering146

För att medlingen ska fungera på bästa sätt är det av stor vikt att man tänker på hur medlaren 
placerar sig själv och parterna i rummet. Det finns många olika sätt att placera sig i rummet 
på. Det finns för- och nackdelar med samtliga av dessa olika placeringsscheman, och man 
måste välja rumsplaceringen utifrån den medling som man ska göra. Det är strategiskt viktigt 
att man väljer den rumsplacering som man tror ska ge bästa resultatet för en lyckad medling. 
Det är viktigt att man ser båda parterna så att man kan följa och läsa deras kroppsspråk men 
minst lika viktigt är att parterna kan se varandra. 
 

                                                 
140 Stakes, Handbok för medlare, i brott- och tvistemål, s. 35 
141 A.a., s. 35 
142 A.a., s. 36 
143 A.a., s. 36 
144 A.a., s. 36 
145 A.a., s. 36 
146 Love – Stuhlberg, Practice Guidelines for Co-mediation: Making Certain That “Two Heads Are Better Than 
One”, s. 182 ff 

 30



I följande exempel visas på för och nackdelar för några olika rumsplaceringar. GP betyder 
gärningsperson och BU betyder den brottsutsatte samt M är lika med medlare. 
 
Exempel 1                                       
                                  GP 

 
                                       
 
 
M 
 
 
 

                                  BU 
                                       
Den här placeringen har till uppgift att hjälpa de två parterna att fokusera på sin gemensamma 
konversation och till att de ska se varandra. Här kommer medlaren ha en roll som mera liknar 
en observatörsroll. Det gör att medlaren kan koncentrera sig på att läsa av parterna och att 
medlaren kan ha en mera tillbakadragen roll vilket kan underlätta för parterna att 
kommunicera med varandra istället för med medlaren. Ingen av parterna får heller mer 
uppmärksamhet än den andre. Nackdelen med den här rumsplaceringen är att den brottsutsatte 
kan känna sig utsatt av att behöva sitta öga mot öga med gärningspersonen. 
 
Exempel 2 
 
             GP 
 
 
 
 
 
                                   M 
 
 
BU 
 
Med en placering vid ett runt bord får man en placering som inte lika markant signalerar ”din 
sida” och ”min sida”. Både parter och medlare får en bra överblick av vad som sker under 
medlingen och man kan placera sig på lika avstånd från varandra. Den här typen av placering 
är mer jämbördig. Den brottsutsatte behöver heller inte känna sig tvungen att ha ögonkontakt 
med gärningspersonen utan kan istället ha ögonkontakt med medlaren. Detta kan kännas mer 
bekvämt för den brottsutsatte. Nackdelen kan bli att den brottsutsatte känner sig utsatt av att 
bli placerad på ett sådant sätt. Om gärningspersonen och den brottsutsatte sitter mittemot 
varandra kan den brottsutsatte återuppleva den kränkning som det utsattes för tidigare. 
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Exempel 3 
 
          BU 
 
 
   (inget bord)             M 
 
 
      GP 
 
Rumsplacering utan bord emellan är inte att föredra då det handlar om medling vid brott. 
Detta eftersom den brottsutsatte då inte har något ”neutralt skydd” emellan sig och 
gärningspersonen. 
 

5.8 Parmedling vid brott147

Medlingsförhandlingar med två medlare har flera fördelar men det finns även nackdelar. 
Några av dessa nackdelar är att parmedling som inte är helt samspelta eller har eventuella 
konflikter kan försvåra medlingsförhandlingen. Parmedling kan göra att en förhandling tar 
längre tid än en solomedling eftersom mycket tid går åt till att medlarna sinsemellan ska dra 
upp regler om vem som skall göra vad samt till att stämma av sinsemellan. För att medlingen 
ska fungera och resultera i en bra medling måste bägge medlarna vara samspelta och lyhörda 
för varandra. En effektiv parmedling kan bland annat få en bättre överblick över vad parterna 
vill och känner. Två stycken lyssnare hör bättre än en. Om man är två medlare, som vid så 
kallad parmedling, är det viktigt att man ger varandra lika stor plats i rummet så att parterna 
förstår att medlarna har lika mycket att säga till om som medlare. Fördelen med att använda 
sig av två medlare är att medlarna tillsammans får en bättre överblick av medlingen.148 Andra 
fördelar med att medlare arbetar i par under medlingsprocessen kan vara garantin för 
opartiskhet. Medlarna skall vara opartiska gentemot parterna samtidigt som de lär sig av 
varandras tillvägagångssätt.149  
 
Ett medlarpar skall komma överens om sin inbördes arbetsordning, det vill säga vem som 
fungerar som ordförande och vilken roll den andre medlaren har vid mötet. Det skall inte 
uppkomma en situation där den ena medlaren ”företräder” den brottsutsatte och den andre 
”företräder” gärningspersonen.150 Medlare skall förklara sig jävig om det verkar som att 
dennes opartiskhet kan ifrågasättas. Det även vara att medlaren känner att medlingsfallet ej 
passar denne.151 Medlarparet skall se till att alla personerna förstår sakerna rätt och på samma 
sätt. Det är av större betydelse att framföra sakerna på ett tydligt och klart sätt när det handlar 
om unga lagöverträdare. Det är även viktigt att båda medlarna diskuterar sinsemellan om vad 
som har framkommit för parterna vid den första kontakten och vad som det eventuellt skulle 
innebära för den framtida medlingen.152  
 

                                                 
147 Love – Stuhlberg, Practice Guidelines for Co-mediation: Making Certain That “Two Heads Are Better Than 
One”, s. 182 ff 
148 A.a., s. 182 ff 
149 Stakes, Handbok för medlare, i brott- och tvistemål, s. 20 
150 A.a., s. 33 
151 A.a., s. 20 f. 
152 A.a., s. 29 f. 
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I följande exempel visas på för och nackdelar för några olika rumsplaceringar.  
 
Exempel 4 
 
                               GP 

 
 
 M 
 
 
 M                                
 
 
 

 
                            BU 
Den här placeringen visar på hur det kan se ut om man har två medlare, så kallad parmedling. 
Variationerna på rumsplacering vid parmedling är många. Här kommer fortfarande parterna 
att sitta mittemot varandra för att kunna fokusera på sin konversation och inte lika mycket på 
medlarna. Parterna kan vända sig till medlarna när de så behöver. Nackdelen är att medlarna 
inte har lika stor möjlighet till ögonkontakt medlarna emellan vilket gör att de får svårare att 
ha en ordlös konversation sinsemellan, samt att de båda två sitter i ”skottlinjen” från parterna. 
 
Exempel 5 
                               GP                                  
 
 
                                                                                          
    M                                                              M 
 
 
 
 
 
                              BU 
Om man använder sig av den här placeringen så har man minimerat de två svagheterna från 
föregående exempel för medlarna. De har nu möjlighet till ögonkontakt med varandra och kan 
föra en ordlös kommunikation sinsemellan. De sitter dessutom inte längre båda två i 
”skottlinjen” utan de kan arbeta så att den av dem som inte för tillfället för samtalet kan arbeta 
med att observera medlingen, och medlaren får dessutom en andningspaus från medlingen om 
detta behövs. Nackdelen kan bli att den medlare som för tillfället inte är aktiv samtalsledare 
lättare kan tappa koncentrationen på vad som sker under medlingen. 
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Exempel 6 
 
GP                                 M 
 
 
 
 
 
M                                    BU 
 
Med en placering vid ett runt bord får man en samma effekt som vid placeringen vid ett 
fyrkantigt bord, med den skillnaden att ett runt bord ger ett mera informellt intryck. Både 
fördelar och nackdelar är detsamma som i föregående exempel.  
 

5.9 Några exempel på varför medling kan utebli 
De vanligaste orsakerna till att medlingsmötet har avbrutits är på grund av att någon av 
parterna har ångrat sig. Där står den brottsutsatte för majoriteten något mer än 
gärningspersonen. Det har ofta handlat om att den brottsutsatte inte har velat möta 
gärningspersonen på grund av rädsla och fruktan. Den brottsutsatte kan också ha tackat nej till 
medling för de kan känna att ett nytt möte med gärningspersonen kan väcka ny rädsla eller att 
ett möte kan vara en ytterligare kränkning. Det kan även handla om att den brottsutsatte är 
rädd och vill inte möta gärningspersonen på grund av att de känner varandra. Det kan också 
handla om att den brottsutsatte helt enkelt känner att medling är meningslös eller påföljden i 
den ordinarie rättsprocessen är/var tillräcklig. Några orsaker till att gärningspersonen inte har 
deltagit i medling kan vara att de helt enkelt inte hade lust, att den unge kände den 
brottsutsatte eller att denne inte ansåg sig som skyldig till brottet. I andra fall har 
medlingsprocessen avbrutits på grund av att medlingen skulle ske efter rättegång och då har 
någon av parterna slutat att vara intresserad. Ibland kan det hända att föräldrar till någon av 
parterna, huvudsakligen gärningspersonens, stoppar medlingen. Andra orsaker som kan anses 
som bromklossar till medling är att gärningspersonen har tagit tillbaka sitt erkännande eller 
vill inte be om ursäkt för gärningen, parterna har tagit hand om ärendet själva, åklagaren har 
beslutat att lägga ned fallet eller att medlaren har avbrutit medlingsprocessen.153  
 

                                                 
153 Brå, Rapport 2005:14, s. 39 ff. 
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6 Medlingsavtal 
Många brottsmedlingar avslutas med ett avtal som är juridisk bindande, som kan vara 
skriftligt eller muntligt, så länge innehållet inte anses för oskäligt, enligt medlingslagen 10 §. 
Vad som är oskäligt är en tolkningsfråga, men innehållet bör stå i rimlig proportion till den 
skada som åsamkats. Det är av betydelse att tänka på att det oftast handlar om ungdomar och 
inte vuxna i sådana här situationer.154 Det saknas ordentliga riktlinjer eftersom frågan om 
avtal är komplicerad och relativt outredd. Då medling sker innan rättegång är det viktigt att ta 
reda på om offret kan få skadestånd genom domstol, vilket betyder att samråd med åklagaren 
är extra viktigt.155 Det kan inte krävas att medlaren skall kunna avgöra vad som anses skälig 
eller inte, speciellt gällande personskada. Det kan vara svårt för den brottsutsatte att kräva 
ytterligare skadestånd om denne redan har fått ersättning via medling. Det är mer lämpligt 
med avtal om ekonomisk ersättning vid egendomsbrott än vid personskada till exempel vålds- 
eller olaga hotbrott.156  Sekretess som gäller vid medling omfattas av Sekretesslagen 7 kapitel 
44 §, det ligger dock inget hinder för polisen att lämna uppgifter till medlingsverksamheter 
som ligger under socialtjänsten, eftersom denna är en myndighet som den har 
uppgiftsskyldighet mot och denna skall särskilt samverka med polisen.157

 
Avtalet bör ses som en gottgörelse och inte ett straff eftersom skuldfrågan och eventuell 
påföljd skall avgöras av en domstol. Avtalen handlar i majoritet om gottgörelse om beteende 
följt av avtal om ekonomisk ersättning och arbete. Det kan även förekomma blandade avtal. 
Beteendeavtalen är regelmässigt muntliga, vilket även gäller för de avtal som handlar om 
arbete. De ekonomiska avtalen är mer av skriftlig form. Det kan ibland vara svårt för 
medlaren att bedöma vad som är rimligt och skäligt vid mer komplicerade fall eller 
personskada då avtal om ekonomisk ersättning är ett mer känsligt ämne. Den ekonomiska 
ersättningen skulle ersätta utdömt skadestånd av domstolen om den är att jämställa med detta. 
Beloppen kan variera mycket, det kan handla om 20 till 5000 kronor, med en medelsumma på 
1400 kronor enligt Brå:s rapport från 2005. Det kan handla om ersättning för förstörda kläder 
eller föremål, självrisk för försäkringen, stulna varor eller saker samt skadegörelse och 
uppkommen skada i samband med annat brott.158  
 
Det sluts flest avtal gällande misshandel, men även inbrott och andra stölder, olaga hot samt 
snatteri är vanliga. Snatteriavtal handlar mest om ett löfte om förändring gällande beteende 
hos den unge lagöverträdaren, till exempel att inte snatta mer eller inte besöka butiken under 
en viss tid, men det kan även förekomma ersättning för det snattade föremålet.159 Vissa 
medlingsverksamheter har en variant där den unge lagöverträdaren får gå tillbaka till butiken 
med ett ”ångerkort” eller att butiken har ett samtal med den unge. Avtal gällande arbete och 
ekonomisk ersättning är det viktigt att samråda med åklagaren innan.160 Arbete kan betyda att 
gärningsmannen arbetar ett antal timmar med att reparera förstörd egendom. Beteendeavtal 
kan handla om hur parterna skall bete sig mot varandra i fortsättningen. Medlaren tar kontakt 
med parterna i efterhand för att följa upp och kontrollera om dessa avtal efterlevs, det skall 
dock betonas att det är ingen skyldighet för medlaren. Om det framkommer att avtalen inte 
efterlevs är medlaren skyldig att anmäla det genast till åklagaren, om det inte är obehövligt 

                                                 
154 Brå, Rapport 2005:14, s. 46 
155 A.a., s. 8 f. 
156 A.a., s. 54 
157 A.a., s. 9 ff. 
158 A.a., s. 46 
159 A.a., s. 46 f. 
160 A.a., s. 53 f. 
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enligt medlingslagen 10 §.161 Åklagaren kan återkalla åtalsunderlåtelsen om en sådan har 
skett om avtalet inte följs enligt föreskrifterna.162

 

6.1 Ersättning 
Ersättningsfrågan kan ofta redan dyka upp vid första kontakten med medlaren. Denna fråga 
bör dock inte på något sätt påskyndas, utan den brottsutsatte skall få möjligheten att verifiera 
sina skador. Först då det har uppstått tillräckligt samförstånd mellan gärningspersonen och 
den brottsutsatte kan man behandla det som kan vara en bra lösning i konflikten. Ibland räcker 
det med en ursäkt förutsatt att den brottsutsatte godkänner den och anser den vara ärlig. Vid 
medling brukar en ursäkt framföras till den brottsutsatte trots att det inte är ett krav. Det är 
alltid en fördel om den brottsutsatte har ett motiverat ersättningsanspråk samt har med sig 
kvitton, utlåtanden, bevis med mera som kan hänföras till ersättningsanspråket. Avtalet kan i 
vissa fall innehålla en ursäkt och återlämnande av den stulna varan, men vanligtvis brukar det 
handla om ersättning i form av pengar eller arbete. Medlingsmötenas antal beror helt och 
hållet på karaktären hos de fall som skall medlas samt av parternas motivation att nå en 
uppgörelse samt deras förmåga att uttrycka sina önskemål. Vanligtvis uppnås ett avtal redan 
på ett möte, men ibland krävs det flera sammankomster.163  
 
Parterna kan använda sin egen fantasi för att finna en lösning. Utgångspunkten är att parterna 
skall komma överens om ersättningen. Medlaren har inte den fullmakten att besluta om 
ersättningar. Denne skall dock beakta den praxis som följs i rättssystemet så att ersättningen 
blir skälig samtidigt som denne är medveten om sin neutralitet och opartiskhet. Det innebär 
den vållande skadans omfattning, gärningspersonens ansvar och dennes förmåga att klara av 
ersättningen.164 Det kan vara lämpligare att låta en domstol avgöra skadeståndsfrågan i de fall 
det finns flera gärningspersoner som är solidariskt skadeståndsansvariga eller då parterna inte 
är överens gällande storleken av ersättningen.165  
 
En omyndig har som huvudregel inte full rättshandlingsförmåga, utan dennes angelägenheter 
ombesörjs av dennes förmyndare (oftast vårdnadshavare). Det innebär att den unge inte råder 
över sin egendom och kan inte åta sig förbindelser till exempel skriva under skuldebrev. Vid 
16 års ålder vidgas den unges rättshandlingsförmåga och han/hon får råda över de pengar som 
har förtjänats genom eget arbete och sluta avtal om arbete. Om den unge är omyndig och har 
ett eget hushåll kan denne ingå rättshandlingar som är sedvanliga för den dagliga 
hushållningen. Förmyndaren kan även ge den unge tillåtelse att företa rättshandlingar av olika 
slag samt godkänna dem i efterhand. Det innebär även att vårdnadshavaren kan i efterhand 
häva avtal om det anses nödvändigt med hänsyn till barnets ålder, utveckling, hälsa eller 
dylikt. Det är av stor betydelse och nödvändigt att involvera förmyndarna redan i tidigt skede 
innan ett avtal ingås.166  

                                                 
161 Brå, Rapport 2005:14, s. 31 
162 A.a., s. 55 
163 Stakes, Handbok för medlare, i brott- och tvistemål, s. 32 ff. 
164 A.a., s. 38 
165 Brå, Rapport 2005:14, s. 54 
166 A.a., s. 54 f. 

 36



7 Gärningsperson 
I Brå:s rapport från 1999 gjordes det en studie för att se hur gärningspersoner ser på 
medlingssituationen och om dessa har förstått vilka konsekvenser deras handlingar har fått.167 
Denna studie visar på hur en gärningsperson kan uppleva medlingssituationen, detta betyder 
dock inte att alla gärningspersoner tycker likadant.168  
 

7.1 Resultat vid medling mellan gärningsperson och brottsutsatt 
Genom Brå:s rapport gick det att utläsa att det vanligaste resultatet av medling mellan 
gärningsperson och den brottsutsatte var att gärningspersonen bad om ursäkt för det 
inträffade. Vid medling av brott vilket drabbat en affärsverksamhet såsom snatteri och 
nedklottring förekom förutom ursäkt konkreta gottgörelser såsom exempelvis avgifter eller 
arbete på företaget vilket brottet begåtts mot. I medling vid brott vilket drabbat en 
privatperson uppstod förutom ursäkten även förhållningsregler för framtiden. Att dessa inte 
innehöll någon praktisk överenskommelse berodde på att de även behandlats i domstol.169

 

7.2 Gärningspersonens förmåga att inse konsekvenserna av sitt 
handlande genom medling 
Insikt är det viktigaste elementet för en gärningsperson i medlingssammanhang. Med detta 
menas att gärningspersonen skall ha den intellektuella förståelsen för de konsekvenser brottet 
får för den utsatte och att dessa kan vara känslomässiga. Dock räcker det inte bara att man har 
kunskap om vilka konsekvenser brottet har fått för den utsatte, utan det skall även finnas en 
förståelse vilken är kopplad till denna insikt. Man bör dock vara observant på att en sådan 
insikt inte automatiskt innebär att gärningspersonen förändrar sitt beteende samt att denne inte 
begår fler brott. Det framkom i studien från 1999 att gärningspersonernas vanligaste skäl till 
deltagande i medling var på grund av deras skuldkänslor. Detta gällde både de 
gärningspersoner vilka hade begått brott mot privatpersoner samt de vilka begått brott mot en 
affärsverksamhet. De uppgav att dessa skuldkänslor hade uppkommit före medlingen 
börjat.170  
 
Att känna skuld är dock inte synonymt med att ha förståelse för den brottsutsatte och dennes 
lidande. Gärningspersonerna vilka begått brott mot affärsverksamheter hade skuldkänslor vad 
gällde själva brottet medan de vilka hade begått brott mot en privatperson kände skuldkänslor 
för den utsatte. Skuldkänslan kan härröra från det faktum att man vet att man begått en 
felaktig handling. När det gäller förståelsen för de konsekvenser gärningspersonernas 
handlande medfört kunde gärningspersonerna vilka begått brott mot en affärsverksamhet 
uppge flera konkreta konsekvenser. Hälften av dem medgav att de fått den förståelsen först 
efter medlingen. Gärningspersonerna vilka begått brott mot privatpersoner kunde visa 
förståelse för de konsekvenser vilka de innan medlingen inte hade tänkt på. Även den 
förståelse gärningspersonerna hade sedan tidigare förstärktes genom att de fick ta del av den 
brottsutsattes berättelse. Dessa gärningspersoner uppvisade även en känslomässig förståelse 
för de konsekvenser vilket deras handlande medfört.171  

                                                 
167 Brå, Rapport 1999:14, s.29 
168 A.a., s.12 
169 A.a., s.29  
170 A.a., s.29 ff. 
171 Brå, Rapport 1999:14, s. 29 f. 
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Synen på den brottsutsatte skiljde sig mellan de två grupperna av gärningspersoner. De vilka 
hade begått ett brott mot en affärsverksamhet kunde inte se någon fysisk person såsom 
brottsutsatt och kunde därmed inte känna någon förståelse för den brottsutsatte. Men i 
gruppen där gärningspersonerna hade begått brott mot privatpersoner fanns det en konkret 
person vilken var utsatt och därför kunde de lättare känna förståelse för den brottsutsatte. En 
ökad förståelse för den brottsutsatte kan därför vara en början till att återupprätta en relation 
mellan den brottsutsatte och gärningspersonen. Dock betyder ej detta att konflikten alltid 
försvinner i medling vid brott, men att medlingen medför att parterna möts samt att 
möjligheten då finns för att lösa konflikten eller åtminstone minska avstånden mellan 
parterna. Medling innebär en möjlighet för båda parter att genom medlingsprocessen komma 
över det inträffade brottet.172  
 
Gärningspersonerna ur de båda grupperna ansåg att medlingen enbart haft en positiv effekt 
eftersom den kunnat lindra deras skuldkänslor och att detta var en viktig faktor för dem. 
Gärningsmännen har fått en ökad kunskap och förståelse om de konsekvenser som deras 
handling gentemot den brottsutsatte har fått. Bland de gärningspersoner som mött företrädare 
för affärsverksamheter saknas den känslomässiga komponenten, varför full insikt inte kan 
sägas ha åstadkommits genom medlingen. Kunskaperna om brottets konsekvenser har dock 
ökat. De gärningsmän som har mött privatpersoner hade i högre grad fått insikter som kan 
kategoriseras som både intellektuellt och känslomässigt förankrade. Medlingar mellan 
gärningsmän och då den brottsutsatte har varit en privatperson tycks ha större förutsättningar 
för att ge insikter i ett brotts konsekvenser och därmed större möjligheter att påverka 
gärningspersonerna.173

 

7.3 Gärningspersonernas frivillighet 
Medling skall i den mån det går vara frivillig eftersom detta är väsentligt när det gäller att 
kunna framföra sin ursäkt till den brottsutsatte på ett ärligt och trovärdigt sätt. Den 
brottsutsatte kan även lättare känna sig kränkt om denne får veta att gärningspersonen ej 
deltagit frivilligt. De flesta av gärningspersonerna uppgav att de hade gått med på medlingen 
helt frivilligt men att de funnits förväntningar från omvärlden att de skulle medverka i 
medlingen. Dessa förväntningar upplevdes dock inte såsom påtryckningar utan stämde 
överens med gärningspersonernas självuppsatta krav för gottgörande av brottet. De faktorer 
vilka påverkar frivilligheten av medling är de fall då gärningspersonen blivit dömd till 
medling samt gärningspersonens ålder. När gärningspersonen tilldöms medling blir den ej 
längre frivillig, detta var vanligare förekommande bland de gärningspersoner vilka begått 
brott mot affärsverksamheter än hos de gärningspersoner vilka begått brott mot 
privatpersoner. De gärningspersoner vilka begått brott mot privatpersoner uppgav i 
undersökningen att de medverkat helt frivilligt. Åldern på gärningspersonerna spelar en 
bidragande roll eftersom flera av de yngre gärningspersonerna uppgav att de varit osäkra på 
om de verkligen deltagit frivilligt. Flera av gärningspersonerna uppgav att de upplevt 
medlingen såsom en straffpåföljd. Denna åsikt var mer vanligt förekommande bland dem som 
begått brott mot en affärsverksamhet eftersom de ansåg att medlingen handlade mer om 
ekonomiska konsekvenser än relationer vilket gjorde att de lättare kunde koppla ihop 
medlingen till ett straff.174

                                                 
172 Brå, Rapport 1999:14, s.30 
173A.a., s.29 f. 
174 A.a., s.31 
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7.4 Gärningspersonens integritet 
Inför mötet med de brottsutsatta uppgav flertalet av gärningspersonerna att de varit nervösa, 
men att deras oro dämpades under medlingens gång. Disharmonin berodde på viljan att ställa 
allting till rätta samtidigt uppgav de att situationen varit känslomässigt laddad. 
Gärningspersonerna uppgav även att deras integritet hade respekterats, genom att båda 
parterna fått tillfälle samt utrymme att säga sin mening. Gärningspersonerna upplevde även att 
de blivit bekräftade genom aktivt lyssnande. Flera av gärningspersonerna beskriver hur 
medlingsprocessen förändrats från att vara stel och spänd för att omvandlas till en öppen 
dialog mellan parterna. Utrymme att få uttrycka sin mening är viktigt för förståelsen av 
handlingen men även för att kunna säga förlåt på ett tillfredställande sätt. Gärningspersonerna 
betonar den behållning medlingen gett dem, speciellt den känslomässiga upplevelsen var 
betydelsefull eftersom detta minskat skuldkänslan. De som har medlat med en privatperson 
upplevde även att relationen till den brottsutsatte blivit bättre. Dock kan även medlingen vara 
en svår upplevelse eftersom mötet med en person vilken man skadat kan skapa känslostarka 
förnimmelser.175  
 

7.5 Medlarens roll enligt gärningspersonerna 
Medlarens roll i medlingsprocessen ansåg de flesta vara sig nöjda med och generellt var det 
en positiv syn på medlarens roll i medlingsprocessen. De flesta ansåg att medlaren skött sig 
väldigt bra samt varit rättvis genom att inte ta parti för någondera av parterna, att medlaren 
låtit båda parter fått tala lika mycket samt genom att aktivt lyssna på parterna. Dock fanns det 
bland annat en pojke vilken ansåg att medlaren ej varit neutral i medlingen och han kritiserade 
medlarens sätt att hantera uppgiften. Detta på grund av att han ansåg att medlaren styrt 
medlingsprocessen på ett sätt vilket helt saknade sammanhang samt att det inte gjorts någon 
uppföljning av vissa för gärningspersonen viktiga frågor. Pojken ville väldigt gärna be om 
ursäkt för sitt agerande samt säga till den brottsutsatte hur dåligt han mådde på grund av sitt 
handlande men att han inte lyckats uttrycka det på ett bra sätt varför ursäkten blivit 
halvhjärtad.176

 

7.6 Effekten av medling 
Har medlingen inneburit att gärningspersonerna fått insikt i de konsekvenser brottet fått för 
den brottsutsatte? Flertalet av gärningspersonerna uppgav att medlingsprocessen haft en stor 
inverkan på dem. De beskrev bland annat hur bra det varit att få tala ut, att det blivit lättare 
efteråt, att de tydligare förstått vad de gjort samt att de ändrat beteende efter medlingen. En 
gärningsperson uppgav att denne blivit en bättre människa tack vara medlingen. Ett annat 
exempel på förändring var att flera föräldrar till gärningspersonerna hade återfått förtroendet 
till sina barn. Även relationen till de inblandade parterna har i många fall påvisat förändringar. 
Gärningspersonerna uppgav även att medling lärt dem vikten av att ta ansvar, erkännande av 
sin skuld samt att kunna ge förlåtelse. Vilken syn den brottsutsatte hade på gärningspersonen 
efter medlingen var viktigt för gärningspersonen. En ursäkt vilken blivit accepterad av den 
brottsutsatte behöver inte innebära att konflikten helt och hållet är över samt att allt är förlåtet. 
Samtidigt behöver en icke accepterad ursäkt inte innebära att det råder en fortsatt konflikt 
mellan dem.177 I de fall där den brottsutsatte ej kunnat förlåta gärningspersonen har 
medlingen ändå resulterat i att parterna kunnat förhålla sig neutrala samt avspända mot 
                                                 
175 Brå, Rapport 1999:14, s.30 
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varandra efter medlingen. Det fanns gärningspersoner vilka uppgett att de inte påverkats alls 
av medlingen eftersom de ändå ej tänkt begå några flera brott.178

 

                                                 
178 Brå, Rapport 1999:14, s.19 
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8 Den brottsutsatte 
Den brottsutsatte har en central roll i medlingen. Mötet mellan den brottsutsatte och en 
gärningsperson ger den utsatte möjlighet att få sina frågor besvarade som har uppstått efter 
brottet. Den brottsutsatte får vidare en chans att konfrontera den person vilken gett upphov till 
den rädsla och otrygghet brottet medfört. Att bli utsatt för brott kan för många människor vara 
en mycket svår upplevelse vilket kan sätta spår i deras fortsatta liv. Att få möta 
gärningspersonen kan göra att den brottsutsatte återfår känslan av kontroll, en känsla vilken 
kan ha gått förlorad vid brottet.179  
 

8.1 Brottsutsatta i medling under försöksverksamhet 
Av samtliga brottsutsatta vilka medverkat i medling under försöksverksamheten, var 60 % 
företrädare för ett företag eller en organisation vilket utsatts för brott och majoriteten bestod 
av män. De resterande 40 % representerade brottsutsatta var privatpersoner, där gruppen 
bestod av både män och kvinnor. En studie har genomförts med brottsutsatta vilka deltagit i 
medling, syftet med detta var att belysa de effekter vilken medlingen har på den brottsutsatte 
samt att undersöka om medlingen kan vara ett sätt att ge den brottsutsatte möjlighet att 
bearbeta sina upplevelser. Resultatet från studien gäller inte alla brottsutsatta vilka deltagit i 
medling inom försöksverksamhet utan syftar till att ge en bild i hur en brottsutsatt kan uppleva 
medlingssituationen.180

 

8.2 Den brottsutsattes motiv för deltagande i medling 
Flertalet av de brottsutsatta uppgav att de ville medverka i medlingen för att få svar på frågor 
från gärningspersonen bland annat ”varför just jag” samt för att få ett känslomässigt avslut på 
den händelse de varit med om. Andra motiv var att bli kvitt den rädsla vilken de upplevt efter 
brottet, att de ville se vem gärningspersonen var för att kunna sätta ett ansikte på personen 
vilken begått brottet mot dem samt få en chans att prata om det inträffade. Orsakerna till 
varför de brottsutsatta ville medverka i medling berodde även på vilken allvarlighetsgrad 
brottet haft. En brottsutsatt vilken hade utsatts för grövre brott uppgav att denne medverkat för 
sin egen skull, medan ett flertal andra vilka utsatts för lindrigare brott ville medverka för 
gärningspersonernas skull, för att hjälpa samt tillrättavisa dem. Vid ett brott kan en brottutsatt 
genomgå en känslomässig reaktion. Efter brottet bör den brottsutsatte få tid att hinna bearbeta 
händelsen. Det är även viktigt för den utsatte att få prata om det inträffade, att få sätta ord och 
känslor på händelsen för att kunna bearbeta densamma. Den brottsutsatte behöver sätta ord på 
sin osäkerhet, sin bristande självtillit samt på sin förtvivlan. Det är därför viktigt för den 
brottsutsatte att prata om känslorna runt brottet denne har utsatts för. Den känslomässiga 
stämningen påverkar hur mottaglig den brottsutsatte är i medlingen. Många tycker det är 
viktigt att prata med personen vilken har utfört brottet, för att kunna få gärningspersonen att 
förstå samt ta ansvar för sina brottsliga handlingar.181 Efter medlingsmötet är det många som 
känner att de har fått klarhet i orsaken till gärningen. De känner sig lättade och samtidigt har 
de fått svar på sina frågor.182 Yttre faktorer kan ha stor inverkan på hur den utsatte känner sig 
vid medlingen. Det bör ges ordentligt med tid till vardera parten under medlingen samt visa 
förståelsen att medling tar tid. En flexibel och öppen inställning till medling skapar ett bra 

                                                 
179 Brå, Rapport 2000:8,  s 37 
180 A.a., s. 38 
181 Burcar, Gestaltningar av offererfarenheter, s. 87 ff. 
182 Nehlin m.fl., Medling vid brott, s. 72 f. 
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medlingsklimat. Vanligtvis får den brottsutsatte högre kompensation i ett medlingsmöte 
jämfört med i en rättsprocess.183  
 
Några tänkbara konsekvenser av medling för Brottsutsatt, Gärningsperson samt Samhälle184

 
Parter Positiva  Negativa  
Brottsutsatt  Mer delaktig, bättre kompenserade, 

mindre rädd 
”Skyldiga” att delta, ytterligare 
kränkning. 

Gärningspersoner  Bättre insikt om brottets 
konsekvenser, lägre återfallsrisk  

Strängare påföljder, ”skyldig” att 
delta. 

Samhälle Lägre brottslighet, bättre 
samverkan, avlastning av 
rättssystemet 

Resurskrävande, orealistiska 
förväntningar, utvidgad kontroll. 

 

8.3 Den brottsutsatte ur ett genusperspektiv 
Sett ur ett genusperspektiv har kvinnor lättare för att prata om känslor än vad män har. 
Männens ovilja till att prata om känslor torde bero på att detta inte hör ihop med deras 
”manlighet”.185 Oviljan beror inte enbart på genusperspektivet utan även på hur olika 
kulturella konventioner kan styra känslouttryck, dessa olika kulturmönster kan ha olika syn på 
hur man uttrycker sig i känslor. Då vi beskriver våra emotionella upplevelser utgår vi ifrån 
den sociala kontext i vilken vi ingår. Det finns känslor som kan anses vara lämpliga i vissa 
sammanhang men olämpliga i andra. Förmågan att beskriva känslor i ett sammanhang 
avslöjar hur väl orienterad man är i den specifika emotionella kulturen. När vi kommunicerar 
våra känslor skapar vi samtidigt en specifik bild av oss själva. Detta kan betraktas som en 
form av emotionell intrycksstyrning, det vill säga om att utifrån beskrivningar av känslor styra 
andra personers föreställningar om ens person på så vis att man framstår på det sätt vilket är 
önskvärt.186  
 
Burcar antyder i ”Gestaltningar av offererfarenheter” att män traditionellt sett skall klara sig 
själva på ett mer utpräglat sätt än vad kvinnor skall göra. Hon menar även att män har svårare 
att se sig själva som brottsutsatta eftersom detta räknas till ett kvinnligt fenomen. Även om 
männen har varit med om exempelvis ett rån och har polisanmält händelsen samt att 
gärningspersonen är identifierad och genomgått en medling eller en rättegång där 
gärningspersonen dömts, har den brottsutsatte mannen fortfarande svårt att vilja identifiera sig 
till brottsutsatt. Även när en diskussion omkring brottsutsatthet anförs på ett mera uttalat sätt 
kopplas ”att vara brottsutsatt” samman med hur allvarligt man betraktar brottet. Vid en 
allvarligare fysisk skada är en person, enligt ett manligt perspektiv, ”mer” brottsutsatt än om 
man blivit lindrigare skadad.187 Kvinnor och då speciellt unga kvinnor anses vara brottsutsatta 
även vid de lindrigaste brotten. Unga tjejer anses även vara mer rädda för att bli utsatta för ett 
brott än vad unga killar anses vara.188 Allvaret bedöms också i förhållande till brottets grovhet 
betraktat utifrån ett rättsperspektiv, ju grövre brottet är desto – desto mer brottsutsatt. 
Brottsutsattidentitet blir då en fråga om gradskillnad.189

 

                                                 
183 Nehlin m.fl., Medling vid brott, s. 74 
184 A.a., s. 70  
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Vid medlingen bör det därför tas hänsyn både till kulturella samt sociala betingelser. Hänsyn 
bör även tas till de olika synsätt kvinnor och män har vad gäller brottsutsatt och 
gärningsperson.190

 

8.4 Olika effekter av medlingen 
En vanlig känsla hos den brottsutsatte efter medlingen var lättnad. Denna lättnad berodde 
bland annat på att den brottsutsatte fått utreda händelsen tillsammans med gärningspersonen, 
fick bekräftelse att gärningspersonen inte var vredgad på den brottsutsatte samt fick möjlighet 
att tillrättavisa gärningspersonen. I och med att den utsatte kände viss lättnad efter medlingens 
avslut uppgav flera även att de ej heller kände någon större rädsla för att efter medlingen 
utsättas för brott. Flera av de brottsutsatta blev tillfrågade om vem de ansåg medlingen var 
tillägnad för. Majoriteten svarade att medling är till för både gärningspersoner och de 
brottsutsatta. Svaren berodde dock på vilken omfattning brottet haft. Vid lindrigare brott 
ansåg de flesta att medlingen ger mer utbyte för gärningspersonen medan det vid grövre brott 
ansågs att den brottutsatte haft mer utbyte eftersom medlingen fungerar såsom ett steg i 
bearbetningsprocessen för den utsatte. De flesta av de brottsutsatta var nöjda med 
medlingsprocessen och skulle kunna tänka sig medverka i medlingar igen samt att de skulle 
rekommendera medling till bekanta om dessa skulle råka ut för brott.191

 

8.5 Mötet med gärningspersonen 
Mötet mellan gärningspersonen och den brottsutsatte kan vara väldigt känsloladdat för båda 
parter. Därför är det viktigt för den brottsutsatte att mötet med gärningspersonen genomförs 
på ett sådant sätt att den brottsutsatte inte behöver uppleva ytterligare en känslomässigt 
påfrestande situation. Många av de brottsutsatta var dock förundrade över hur normala och 
tillsynes ofarliga gärningspersonerna var och flera av dem uppgav att de kände en viss 
sympati med gärningspersonen vid medlingen.192

 
Ingen av de tillfrågade brottsutsatta uppgav att de uppfattat situationen med gärningspersonen 
såsom traumatisk eller påfrestande. Dock hade merparten av de tillfrågade uppgivit att de 
kände sig i överläge och att de kände sig säkra samt att de kunde känna empati för 
gärningspersonen och dennes liv. De tillfrågade uppgav även att de känt sig delaktiga i 
medlingen, att de fått utrymme att uttrycka sina åsikter, att de inte blivit avbrutna eller 
förbisedda samt kände att de fått säga allt de ville få sagt när medlingen var över. Av de 
brottsutsatta vilka intervjuats hade flertalet av dem nått en överenskommelse samt tecknat 
avtal. Dock är oftast den symboliska ersättningen, exempelvis en ursäkt till den brottsutsatte, 
viktigare än vad den materiella ersättningen är.193

                                                 
190 A.a., s. 106, Brå; Rapport 1999:14, s.31 
191 Brå, Rapport 2000:8, s 40 
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9 Medling i framtiden 
Medling vid brott är inte längre en försöksverksamhet utan en verksamhet som på sikt skall 
finnas i hela landet och hålla en hög kvalitet. För att målet skall uppnås behöver verksamheten 
likriktas i vissa hänseenden så att medling kan erbjudas till alla medborgare oavsett vart i 
landet man bor. Verksamheten behöver även beakta och arbeta med medlingsverksamhetens 
organisation och innehåll.194 I och med att varje gärningsperson under 21 år skall erbjudas 
medling från och med år 2008 är det viktigt för Sverige att komma underfund med hur 
medlingsverksamheten skall organiseras. Det är av stor vikt att Sverige kommer fram till vart 
medling vid brott skall placeras i rättsystemet och var ansvaret skall ligga på nationell nivå. 
Det är viktigt att se till att det anställs människor som har medling som sitt huvuduppdrag, 
eftersom det kan vara mindre bra att hela ansvaret ligger på till exempel en socialsekreterare 
som oftast redan har massor av andra arbetsuppgifter. Sverige kan inte överföra andra länders 
modeller direkt av eftersom medlingsverksamheten behöver anpassas till den svenska 
kulturen och i den existerande traditionen. Det betyder dock inte att Sverige kan dra lärdom 
av andra länders erfarenheter och misstag av deras medlingsverksamhet.195 Norge och Finland 
är exempel på länder där staten i dagens läge är skyldig att tillhandahålla medling.196  
 
För att starta och vidareutveckla medlingsverksamheten krävs det mycket tålamod samtidigt 
som det skapas goda relationer mellan olika samarbetspartners. Det är fördelaktigt om den 
ansvarige i medlingsorganisationen är aktiv och offensiv i jakt efter samarbetspartner, genom 
att bjuda in sig och berätta hur man vill arbeta för att få till medlingsverksamheten.197 
Eftersom polis och åklagare är mycket viktiga för att medling skall fungera är det angeläget 
att det finns goda samarbetsformer med dessa parter.198 Polis, åklagare och socialtjänst har 
skilda roller i samhället och därmed kan deras synsätt och erfarenheter skilja sig. En 
grundläggande svårighet kan vara att det handlar om tre olika kulturer som skall mötas och 
samverka. Det kan finnas svårigheter att känna till varandras arbetssätt och rutiner samt 
förhållningssätt till kriminalitet, gärningspersoner och de brottsutsatta.199 Ett bra sätt kan vara 
att man anordnar samarbetsseminarier så att goda kontakter knyts mellan de olika parterna 
samt att det finns ett forum med kollegor som kan stötta varandra och utbyta erfarenheter. 
Samarbetet med de olika samarbetsgrupperna är viktig för den framtida utvecklingen.200 Det 
tar tid att bygga upp en väl fungerande medlingsorganisation och samarbetet med olika 
nyckelgrupper innebär att verksamheten behöver kunskap och stöd. Detta kan ges med hjälp 
av mer erfarna medlingsverksamheter och genom utbildning. Medlingsverksamheten får en 
bättre och mer hållbar struktur om verksamheten inte är beroende av en enda person som 
driver den. Strukturen i verksamheten skall kunna fungera även vid personalbyten. Ett annat 
viktigt perspektiv för medlingsverksamhetens framtid är finansieringen från staten. Många 
kommuner har begränsande ekonomiska resurser och det handlar oftast om prioritering i 
kommunens budget. Det är få medlingsorganisationer som kan stå på egna ben. Små 
kommuner med få innevånare och låg ungdomsbrottslighet kan samverka med andra 
kommuner i gemensam medlingsverksamhet.201 Många kommuner är för små för att kunna 
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bedriva egna medlingsverksamheter, det bästa är att små kommuner samarbetar med varandra 
för att få en bra och effektiv medlingsverksamhet.202

 
Medlingsverksamheterna bör fokusera främst på brott där den brottsutsatte har blivit 
personligen kränkt eftersom vetenskapliga studier har visat de bästa resultaten vid medling av 
dessa brott. Medlingsverksamheter som har högt antal snatteriärenden kan överväga att ha en 
förenklad form av medling istället, vilket vissa verksamheter redan i dagens läge tillämpar.203 
Det måste finnas en grundläggande enighet kring händelsen för att brottsmedling skall vara 
aktuell. Om det inte har utvecklats såpass långt är en vanlig straffrättsprocess det bästa sättet 
att ta reda på vem som är skyldig till vad. Medling avlastar de drabbade och de brottsutsatta 
kan minska sin hämndlystnad efter ett tag, men det kvarstår att de vill förstå varför just dem 
blev utsatta. Gärningspersonen har också behov att berätta om händelsen. Det är felaktigt att 
tro att alla gärningspersoner nekar till brott.204 Det är många som inte vill vittna och upplever 
den traditionella rättegången som en andra kränkning. Medling vid brott är bra för alla 
inblandande och som en förebyggande åtgärd. Det gäller främst för ungdomar i dagens läge 
men i framtiden kommer medling att sprida sig och användas även bland de vuxna. 
Kriminalvården kan även bli en aktör på medlingsområdet. Det är viktigt att få med alla 
aktörer vilket kan genomsyra domstolarna i framtiden. Det handlar om att bygga från både 
gräsrotsnivå och uppifrån.205 Sverige har goda förutsättningar för att etablera 
medlingsverksamheten i och med sin folkhemstradition. Medling går ut på att alla ska kunna 
vara med och lösa samhällsproblem, vilket betyder att det är viktigt att förankra medlingen i 
grundläggande samhälleliga värderingar.206
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10 Analys 
Vi har insett under arbetets gång att medlingsverksamheten är än idag i en inlärningsperiod 
eftersom medling är så pass nytt i Sverige. Medlingslagen tillkom så sent som år 2002, efter 
några års försöksverksamhet. Olika medlingsorganisationer försöker fortfarande att hitta sin 
stabila organisationsstruktur med allt som tillkommer därmed. Medlingsverksamheten har 
utgått mycket efter våra grannländers modeller, främst Norge och Finland där deras 
medlingsverksamhet är betydligt längre fram i processen. Vi anser det vara väldigt fruktbart 
och fördelaktigt att se över hur andra länders verksamheter har startat sina verksamheter. 
Genom att undersöka andra länders uppbyggnad av deras medlingsverksamhet kan Sverige ta 
till sig deras framgångar och undersöka deras misstag. Det har påpekats i arbetets teoridel att 
Sverige inte direkt kan överta olika idéer och metoder från andra länders 
medlingsorganisationer, vilket vi helt instämmer med. Varje land har sin egen kultur och 
tradition, vilket måste beaktas när medlingsverksamhen startas eller vidareutvecklas. I och 
med lagstiftningen har medling fått en betydelsefull roll i vårt svenska samhälle då den är ett 
komplement till rättssystemet. Förutom att medling är en möjlighet för de centrala parterna att 
vara delaktiga i sitt ärende samt kunna gå vidare med sina respektive liv efter ett 
medlingsmöte har medling även en stark rättsekonomisk aspekt. Det är ett sätt att avlasta 
rättssystemet från mindre allvarliga brott, eftersom de kan lösas av parterna emellan.  
 
Som utvecklingen ser ut idag, så kan medling även användas för lite grövre brott och avlasta 
rättssystemet ytterligare. En förutsättning är dock att medlingsverksamheten får fortsatt statlig 
finansiering och stöd. En aspekt ur dagens lagreglering är att åklagaren tar hänsyn till om den 
straffmyndige lagöverträdaren har deltagit vid medling. Det är emellertid viktigt att den unge 
inte får uppfattningen att det skulle vara ett sätt att slippa eventuella påföljder. Här är polisens 
roll nästan helt avgörande och beroende av hur de lägger fram och föreslår medling till de 
unga lagöverträdarna. De unga skall vare sig känna sig tvingade till medling eller få 
uppfattningen att det skulle vara en ”genväg” till att undkomma olika eventuella påföljder. 
Medling handlar inte om att finna vem som har gjort rätt eller fel, eller att döma 
gärningspersonen, utan det handlar om att finna en förståelse mellan den brottsutsatte och 
gärningspersonen. Det handlar alltså inte om att ”sätta åt” brottslingarna och fängsla dem. Det 
måste betonas och påpekas ännu en gång att medling har en reparativ funktion för de unga 
gärningspersonerna, eftersom de får möjligheten att förstå konsekvenserna av sina brottsliga 
handlingar. Medling är främst användbart för förstagångsförbrytare i ett försök att reducera 
återfallsbrottslighet. Detta anser vi är mycket bra och viktigt eftersom medlingsverksamheten 
prioriterar ungdomar, främst i åldern 15-17 år. Det kan leda till att deras så kallade kriminella 
karriär kan hindras på ett tidigt stadium. Syftet med medling är att gärningspersonen får 
möjligheten att förstå och ta ansvar för brottets konsekvenser.  
 
Vid medlingsmötet får den unge gärningspersonen chansen att berätta omständigheterna kring 
gärningen för den brottsutsatte, bland annat om brottet var planerat eller om det var ett infall, 
om brottet var personligt riktat, om det fanns någon tanke på den brottsutsatte, hur det kändes 
att åka fast, vad dennes anhöriga sa. Den brottsutsatte får ett ansikte på den person som har 
åsamkat honom/henne skada, vilket kan leda till minskad rädsla, samtidigt som denne får svar 
på sina frågor. Förutom att gärningspersonen inser och får ökad förståelse för sin handling, så 
får även den brottsutsatte ett ”slut”, genom att få en förklaring varför just denne blev offer. 
Den brottsutsatte får chansen att få utlopp för sina upplevelser av att ha varit utsatt för brottet 
och vilka konsekvenser, det vill säga de känslomässiga, praktiska och ekonomiska 
konsekvenser, som brottet har medfört. Det räcker inte alltid med vetskapen om att 
gärningspersonen blir straffad med någon passande påföljd, utan det behövs även en 
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förklaring till varför just den händelsen skedde. Det behöver dock inte nödvändigtvis betyda 
att gärningspersonen kan förklara detta, men ibland kan bara en antydan till ett försök hjälpa 
den brottsutsatte att få ett avslut. Det kan tänkas att de unga lagöverträdarna känner att 
medling är ett straff i sig, vilket medför att medlaren måste klargöra att medling är frivilligt 
för båda parter. Det enda gärningspersonen behöver göra är att erkänna brottet eller 
delaktigheten i händelsen. Annars är det fritt för båda parter att dra sig ur medlingsmötet när 
som helst. En ytterligare fördel med medling är att det kan återupprätta den unges heder 
genom direkt dialog vilket ger den unge en chans att stärka sin icke-kriminella identitet. 
Fördelen för båda parter är att de själva får delta i behandlingen av brottet och kan känna sig 
delaktiga på så sätt, vilket minskar känslan av den passivitet som ofta upplevs av parterna i 
det traditionella rättssystemet. Brottet handhas främst av andra personer till exempel åklagare, 
advokater eller poliser, vilket leder till att parterna kommer i en sekundär roll, om de ens får 
möjligheten att delta. Att delta i uppgörelsen kan stärka känslan av demokrati för parterna.  
 
Det kan kännas lite oroande att de centrala parterna, det vill säga den brottsutsatte och 
gärningspersonen, känner sig utanför i handläggningen av ärendet. Olika expertis inom 
rättsområdet måste ta sig en rejäl fundering över hur de skall lösa detta problem. Medling vid 
brott är inte något ersättande moment i rättssystemet utan enbart ett komplement, vilket 
betyder att problemet kvarstår, hur medling än ser ut i framtiden. Ett medlingsmöte är inte 
bara positivt för de centrala parterna utan även för deras anhöriga, vilket kan leda till bättre 
förståelse till varför just deras nära och kära antingen har blivit utsatta för brott eller utfört ett 
brott. Föräldrarna till främst gärningspersonerna kan återfå förtroendet för sina barn vid 
medling. De brottsutsatta kan känna empati för gärningspersonerna, vilket är väldigt positivt 
överraskande. Det bevisar att vi människor är varandras medmänniskor och att vi kan skilja 
individen från gärningen. Det är viktigt att genom positiv framtoning tala om för 
gärningspersonen att denne har gjort något bra genom att ha bidragit till medling och försökt 
ställa det mesta till rätta. Genom arbetets gång har vi noterat att teorin överensstämmer med 
verkligheten vilket känns betryggande och enbart fördelaktigt inför framtiden för medling vid 
brott. Syftet med medling är att nå en förståelse mellan parterna och av vårt arbete har det 
framkommit att så är mestadels fallet, vilket är positivt för alla parter.  
 
Poliser, sociala myndigheter och åklagare verkar tyvärr ha ringa kännedom om medling vid 
brott. En faktor kan vara att medlingsprocessen inte har etablerat sig med önskad styrka på 
grund av att medlingslagen tillkom först år 2002. Genom informationsträffar som 
medlingsverksamheterna kan arrangera kan det informeras om att medling handlar om 
preventiv rättskippning och inte om en retributiv rättsskipning. Medling vid brott får på detta 
sätt en positiv inverkan på det allmänna rättsmedvetandet, eftersom allmänheten får en helt 
annan syn på gärningspersoner och brottsutsatta. De får kännedom om att det bakom varje 
brott även finns individer och inte bara materiella ting. Samhället och dess myndigheter 
behöver förstå att de unga lagöverträdarna behöver mer än bara ett straff. De behöver även få 
insikt om vad de har gjort, samt vilka konsekvenser det kan få, vilket medling kan bidra till. 
De olika informationsträffarna ger kunskap om medling som ett komplement verktyg till vårt 
rättssystem. 
 
Tyvärr finns det få medlare med universitetsutbildning här i Sverige, de flesta har enbart Brå:s 
utbildning i grunden och är socionomer. Det sker dock en utveckling mot lekmän även i 
Sverige. Vi anser att en universitetsutbildning i medling är något man bör eftersträva hos de 
verksamma medlarna. En betydande faktor för att kunna nå den optimala förståelsen för det 
genuina hos olika människor under en medlingsprocess, bör det finnas alla typer av karaktärer 
hos de verksamma medlarna. Vi instämmer med teorin om att de viktiga egenskaperna som en 
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medlare bör ha är exempelvis öppet sinne, förmåga till aktivt lyssnande, kontroll över 
kroppsspråket samt att vara lugn. Detta överensstämmer starkt med den teori som vi har 
presenterat i denna uppsats. 
 
Till sist vill vi påpeka att vi har en starkt positiv syn på medlingens utveckling i Sverige. Vi är 
säkra på att den blir tillgänglig överallt, vare sig man bor i södra eller norra Sverige, i 
storstaden eller på landsbygden. Vi tror starkt på att inom ett par år har medling vuxit sig till 
något stort samt att fler gärningspersoner och brottsutsatta får större möjligheter till medling. 
Medling kommer att bli ett viktigt komplement till det svenska straffrättsliga systemet. Vi tror 
även att medling kommer inom en snar framtid bli ett eget verktyg inom vårt rättssystem, där 
parterna kan nå ökad förståelse för varandra samt uppnå någon slags försoning med varandra.  
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Bilaga 1 
Lag (2002:445) om medling med anledning av brott 
Prop. 2001/02:126, bet. 2001/02:JuU26 
 
Tillämpningsområde och syfte 
1 § Denna lag gäller medling som anordnas av staten eller av en kommun med anledning av brott.  
 
2 § Med medling avses i denna lag att en gärningsman och en målsägande möts inför en medlare för att tala om 
brottet och följder av detta.  
 
3 § 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 upplevelser .  
 
4 § Till medlare skall en kompetent och rättrådig person utses. Medlaren skall vara opartisk.  
 
Förutsättningar för medling 
5 § Medling skall vara frivillig för både gärningsmän 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 skäl.  
 
Förberedelser  
6 § Medlingsförfarandet skall genomföras skyndsamt.  
  Medlaren skall samråda med förundersökningsledaren om medling avses äga rum innan förundersökningen har 
avslutats. Om medling avses äga rum därefter, men innan det finn en lagakraftvunnen dom, skall medlaren 
samråda med åklagaren.  
 
7 § Både gärningsman och målsägande skall informeras om vad medlingen innebär och på annat sätt förberedas i 
den omfattning som behövs.  
 
8 § 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.  
 
Medlingsmötet  
9 § Vid medlingsmötet skall målsäganden ges möjlighet att berätta om sin upplevelse av brottet och dess följder. 
Gärningsmannen skall få möjlighet att berätta varför gärningen kom att begås och ge sin syn på sin situation. 
Målsäganden kan också framställa önskemål om gottgörelse, och gärningsmannen kan framföra en ursäkt för sitt 
handlande.  
 
10 § Medlaren skall medverka till att avtal om gottgörelse träffas endast om det är uppenbart 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 åklagaren genast underrättas om detta, om det inte är obehövligt.  
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