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Syftet med min studie är att belysa och lyfta upp medlarens roll och försöka visa på vad det är 
för olika ”verktyg” de använder sig av i rolluppbygganden. Hur sker rollutvecklingen för  
medlare i den praktiska verksamheten? De medlare som har intervjuats hade alla en 
förhållandevis lång erfarenhet av medling och hade under denna tid lärt sig vad som fungerar 
och inte. Data har insamlats genom att jag har intervjuat 3 medlare. Dessa har bearbetat 
utifrån fyra områden, intake – när ärendet kommer in, troughput – där medlingen görs, output 
– vad hände sedan och återkopplingen – till vem och varför, och hur de utformar sin roll.  
 
För medlarna i Sverige finns det relativt lite styrning och regler, detta innebär för medlarna att 
de kan utforma rollen och lösa uppgiften lite som de ville (inom vissa ramar, t.ex. lagstiftning 
på området). Rollutvecklingen för de medlare som har intervjuats handlade mycket om en 
personlig involvering i yrket. Det var inte givet på förhand hur de skulle utforma sin roll. De 
var ibland tvungna att använda sig av sin tidigare yrkesroll, eller den roll de hade vid sidan 
om för att legitimera sig och få människor involverade En del av rollutformningen visade sig 
vara att lära av misstag. De hade även upparbetat goda samarbeten med polis, socialtjänst och 
andra som hade med medling att göra. Dessa samarbeten var de tvungna att hela tiden arbeta 
på så att inte medlingen kom i skymundan. Detta var också ett sätt för dom att informera om 
vad medling var, vilka som passade för medling och vad en medling kunde resultera i.  
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The purpose of this essay is to shed light on and put emphasis on the mediators role and try to 
show what different kind of tools they use in their shaping of the role. How is the roleshaping 
done by the mediator in his/her practical work? The interviewed mediators all had a fair 
amount of mediation experience and during this time they had learned what works and what 
doesn’t. Data have been collected by the interviews of 3 mediators. These have been 
processed from 4 different areas, intake – when the matter is received, throughput – when the 
mediation is done, output – what happens after and feedback – to whom and why, and how 
the mediator shapes their role from those four areas.   
 
For mediators in Sweden there is relative little operation control and rules. This means that 
they could shape their role and solve the task in whatever way they like (in certain framework, 
ex. Legisilation about this area) The roleshaping for the interviewed mediators had a lot to do 
with their personal involvement in their profession. It was not clear and understood from the 
start how they were to shape their role. They were sometimes forced to use their previous 
professional life, or the role that they had on the side ex. Social worker, to legitimate 
themselves and to involve people. A part of the roleshaping was to learn from their mistakes.  
They have also developed a good collaboration with the police, social welfare office and 
others that have something to do with mediation. Those collaborations had to be worked on 
constantly so the mediation did not end up in the background. This was also a way for them to 
inform about mediation, who was suitable for mediation and what the result of mediation 
could be. 
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1. Undersökningens bakgrund och syfte 
Medling är inget nytt utan har, i olika tappningar utövats under århundraden av vissa så 

kallade ursprungsbefolkningar. I modern tid började tankarna om Restorative Justice att växa 

fram under 1960- och 1970-talen (kort om medling vid brott – information från Brottsföre-

byggande rådet). Medling vid brott ingår som en del i Restorative Justice som på svenska 

översätts till reparativ rättvisa. Idag har vi istället för reparativ rättvisa, ett retributiva 

(bestraffande) rättssystem. Genom reparativ rättvisa blir de inblandade parterna huvud-

personer i rättsprocessen. Gärningspersonen står då i skuld till offret istället för till staten som 

det är nu och genom ett direkt möte och förhandling kan parterna komma att finna en 

uppgörelse (informationsblad Brå). Idag har vi som sagt  ett retributivt (bestraffande) 

rättsystem och det reparativa skiljer sig en del ifrån detta. Howars Zehr (2002) skriver 

följande om Restorative Justice grundförutsättningar 
Reparativ rättvisa är baserad på en gammal förnuftig förståelse av missgärningar. Detta innebär: 

• brott är kränkning av människor och av personliga relationer  

• Kränkningar skapar skyldigheter gentemot offer och samhälle 

• Den centrala skyldigheten är att rätta till (gottgöra för) det som kränkningen har orsakat. 

(Howard Zehr 2002 sid.19)  

 

Howard Zehr är en känd källa inom denna filosofi och en författare bland flera andra som det 

kommer att tas upp om under påföljande avsnitt som just handlar om Reparativ rättvisa. Idag 

finns medling vid brott eller Restorative Justice Program exempelvis i USA, Kanada, 

Australien och Nya Zeeland. I Europa finns det i ett femtontal länder. I Norge och Finland har 

medling vid brott funnits sedan i början av 1980-talet. I Sverige startade de första medlings-

verksamheterna som arbetade med brott 1987 men det har varit en verksamhet som bedrivits i 

liten skala fram till mitten av 90-talet. Idag finns medling tillgänglig i cirka 170 kommuner 

men de har kommit olika långt i sitt arbete (informationsblad, Brå). Brottsförebyggande rådet 

(Brå) har fått i uppdrag av regeringen att hjälpa till i arbetet med att starta medlingsverk-

samhet runt om i landet. Deras hjälp består bland annat av pengar, utbildning och råd och 

stöd. 
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Olika typer av medling 

Medling är något jag tror de flesta gör hela tiden. Dina barn kanske bråkar med varandra, 

några kompisar är osams eller ditt barn krossar grannens ruta, vid dessa och liknande tillfällen 

tror jag medlaren inom oss tar vid. Vi vill att människor runt omkring oss ska vara sams och  

bete sig hövligt och be om ursäkt om man har gjort något fel. Antingen kan man då säga till 

sina barn eller kompisen att gå och be om ursäkt eller så kan man sitta med och ”medla”  

samtalet om varför de bråkade tills de kommit fram till en lösning. Du uppmanar folk att sluta 

fred och ibland kanske din hjälp behövs för att samtalet inte ska urarta. Detta är något jag tror 

vi gör till vardags, vi tar fram medlaren inom oss. För att saker som var små från början inte 

ska växa sig onödigt stora tror jag att många människor tror på detta sätt att lösa konflikter. På 

det mer professionella planet har detta skett vid skilsmässor, företagskonflikter och liknande.  

Det finns olika sorts medling och Brå beskriver här två olika 
Medling kan i generella termer beskrivas som konfliktlösningsmetod. De tvistande parterna 

försöker, tillsammans med en oberoende opartisk medlare, finna en lösning på konflikten. Medling 

vid brott kan sägas bygga på samma principer, men grundförutsättningarna skiljer sig. Det handlar 

inte om två oense parter utan om en person som begått brott mot en annan. Det är alltså ingen 

konflikt i konventionell mening som skall lösas (Brå-Rapport 2005:14 sid.11).    

 

Den 1 juli 2002 trädde lagen om medling vid anledning av brott i kraft (2002:445 lag om 

medling vid anledning av brott, bifogad), denna ramlag reglerar inte hur medlings-

verksamheten i detalj ska bedrivas utan ger endast ramarna för verksamheten. (Denna lag 

kommer jag hädanefter referera till som medlingslagen.)   

 

Eftersom medling vid brott än så länge inte blivit särskilt utbrett i Sverige så handlar det ofta 

om för medlare att han eller hon har det som del i sin tjänst, alltså de har andra arbetsuppgifter 

också. De kan vara fältassistenter, socialsekreterare, projektsamordnare eller något annat inom 

socialtjänsten i kommunen, för det är just under socialtjänsten som medlingsverksamheten 

oftast befinner sig, det kan även finnas i ideella organisationer eller hos polisen men det 

vanligaste är kommunens socialtjänst. Hur dessa ska finna sin roll som medlare är en svår 

fråga, att kombinera och ändra fokus så radikalt som det blir då en socialsekreterare ska gå in 

och vara en opartiskt medlare kan vara en svårighet men inte en omöjlighet. Det finns också 

de som bara har medlingsuppdrag och som gör något helt annat i sitt ordinarie yrke, dessa 

kallas för lekmannamedlare.  
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Regeringen har gett brottsförebyggande rådet i uppdrag att fördela ekonomiskt stöd till att ut-

veckla medlingsverksamheten framförallt för unga lagöverträdare. Stödet syftar dels till att 

stimulera till att införa medling där sådan saknas, dels till att bygga ut versamheten där det 

behövs (www.bra.se 9 maj 2006). 

 

Syfte och frågeställning 

Syftet med min studie är att belysa och lyfta upp medlarens roll och försöka visa på vad det är 

för olika ”verktyg” de använder sig av i rolluppbygganden.  

Min frågeställning i vilken jag vill infria detta syfte: 

Vad innehåller medlarrollen och hur utformas den i praktiken 

 

Problemformulering 

Vad innehåller medlarrollen och hur utformas den i praktiken? Det är viktigt att veta vad som 

förväntas av en medlare, hur är det tänkt att denne ska utföra sitt uppdrag, och om detta 

stämmer överens med hur de faktiskt i praktiken hanterar sin roll. Roller är ett sociologiskt 

begrepp för de förväntningar och normer som är förknippade med en social position eller 

uppgift, och varje individ innehar flera roller (Thomas Brante 2006 www.ne.se).  Granér 

(1991) skriver om vad han anser med roller och han pratar om sociala roller. ”Beroende på det 

sociala sammanhanget visar individen olika sidor av sig själv, beroende på egna behov och 

omvärldens förväntningar (Granér 1991 sid.93)” De sidor som han här talar om kan kopplas 

ihop och bli en roll. Han skriver vidare om hur man tillägnar sig den rollen ”Genom 

vedertagen praxis eller formulerat i en arbetsbeskrivning anger den överordnade delen av 

organisationen vilka förväntningar man har på befälhavaren (Granér 1991 Sid.93)” Det bör 

alltså finnas en vägbeskrivning till hur man bör vara för att kunna ta på sig den rollen.  Han 

skriver också att gruppen man ska ingå i har öppna och dolda förväntningar på dig och sist 

men inte minst har personen individuella förutsättningar och viljor. Dessa tre 

förväntningsperspektiv ställs på rollen, i detta fall medlarrollen.  

I denna djungel ska man alltså hitta sin egna specifika roll som även är baserad på hur andra 

tycker att man ska vara. Om det finns tydliga regler om vad medlarrollen ska innehålla är det 

lättare att veta vad man själv har för utrymme att utforma den. Finns inte denna blir utrymmet 

att utforma själv kanske lite väl stort.    
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2 Teori 
2.1 Filosofier bakom medling vid brott – Restorative Justice 
Restorative Justice eller Reparativ rättvisa som översättningen till svenska blir har funnits 

sedan början av 1970-talet. Denna filosofi utvecklades i Amerika men har sitt ursprung från 

olika ursprungsbefolkningar i t.ex. Australien och Nya Zeeland.  

Det finns många olika företrädare för Restorative Justice som arbetar med det och som tycker 

på olika sätt om vad det är och vad det ska vara till för. Eric Gilman (2006) är samordnare för 

ungdomsdomstolen i Clark County, Washington, USA och har arbetat med Restorative sedan 

slutet på 1980-talet.  Och han skriver att: ”Reparativ rättvisa är inte specifika program, metod 

eller processer. Det är en filosofi, ett nät av principer och värderingar/normer” ( Eric Gilmen 

What is Restorative Justice 2006 sid 2).   

 

Det retributiva rättsystemet skiljer sig gentemot det reparativa rättsystemet och det som kan 

sägas vara mest centralt är att det retributiva rättsystemet hanterar en kriminell handling som 

en kränkning av lagen och landet, medan det reparativa rättsystemet hanterar det som en 

kränkning av personer och relationer. De centrala figurerna är i det reparativa är offer, 

gärningsmän och närsamhället (community) istället för åklagare, advokater och domare. Det 

handlar om vem som har råkat illa ut, vad de behöver och vem som ska hjälpa till med detta 

istället för som nu vem som gjorde det och vad denne förtjänar. Zehr (2002) 

Enligt Zehr kan vissa brott antingen kan vara för svåra eller att förövaren inte erkänner sin 

skuld i brottet. Då är det inte möjligt att använda sig av det Reparativa rättsystemet och detta 

kan göra det till en omöjlighet att till fullo använda detta rättsystem. Han menar att ett 

realistiskt mål är att till försöka närma sig detta rättsystem så mycket som det går istället för 

att till fullo införa det (Zehr).     

 

Det finns vägledande frågor och tankar som man kan använda sig av för att förstå filosofin om 

reparativ rättvisa. Det finns tre stöttepelare som är centrala inom Reparativ rättvisa och dessa 

kan sammanfattas på följande sätt: 

• Skador och behov - brott först och främst som en skada gjord på människor och 

närsamhället. Rättvisa börjar med omsorg för offret och dess behov.  
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• Skyldigheter - Reparativ rättvisa lägger betoningen på gärningsmannens 

skyldigheter och deras ansvar 

• Engagemang - Reparativ rättvis uppmanar engagemang och deltagande. För alla 

inblandade (Zehr) 

 

Ska man arbeta med Reparativ rättvisa, oavsett utsträckning på denna influens finns det några 

vägledande frågor som Zehr tar upp: 

• ”Vem/vilka har skadats?  

•  Vad där deras behov? 

• Vilkas skyldigheter är det att avhjälpa dessa? 

• Vem har intresse i denna situation? 

•  Vilken är den lämpligaste metoden för att involvera intressenter i försöket att rätta  

            till det  som har gjorts fel?” (Howard Zehr 2002 sid.38) 

Detta är alltså enlig Howard Zehr. Det finns andra som tänker på andra sätt men för att förstå 

lite kärnan i hans filosofi och detta är alltså en möjlighet att se det på. Respekt för alla 

inblandade är en viktig ingrediens inom detta ramverk (Howard Zehr 2002).  

Enligt flera av dessa punkter krävs det att fler berörda parter är involverade och detta är ett 

riktmärke för Reparativ rättvisa, det är många personer som kan vara ”offer” när ett brott har 

begåtts.  

 

Det finns andra som också har stor erfarenhet och viktiga tankar om Reparativ Rättvisa. 

Några av dessa är bl.a. Eric Gilman som jag nämnde tidigare. Han skriver att Reparativ 

rättvisa har ett framtidsfokus, ett fokus på kommande resultat för offret, gärningspersonen 

och närsamhället. (www.restorativejustice.org)     

 

Mark Forget (2002) är lärare ifrån Canada som arbetar med att ta fram brottsförebyggande 

program, han skriver i The Restorative Approach att:  
 Eftersom Reparativ rättvisa riktar sin uppmärksamhet på behoven för offer och förövare, och för 

att de har sitt fokus på lösningar som läker och återställer en känsla av helhet kan de reparativa 

angreppssätten medföra både för offer och gärningsman att de känner sig säkra nog för att utforska 

de svåra frågorna som handlar om medlidande, förlåtelse och försoning. (Mark Forget 2002 – The 

Restorative Approach sid.2) (www.restorativejustice.org)   
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Om Reparativ rättvisa ska vara något för Sverige så är enligt Brå: ”Ett realistiskt 

förhållningssätt för svensk medling skulle kunna vara att utifrån tankegångarna och RJ 

uppmärksamma den förväntade nytta som medling kan medföra för de inblandade parterna 

inom ramen för det svenska samhälls- och rättsystemet.” (Brå-rapport 2005:14 sid.15) 

Enligt Brå handlar det om för svensk medlingsverksamhet att ha RJ (Restorativ Justice) som 

bakgrundsfilosofi när man arbetar med medling vid brott. De skriver fortsättningsvis: 

”Tankarna bakom medling handlar om: en filosofi där de inblandade parterna står i centrum 

och får komma till tals med varandra samt att gärningsmannen får möjlighet att gottgöra 

brottsoffret” (Brå-rapport 2005:14 sid. 15) 
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3 Medling vid brott 
3.1 Vad är medling? 

Medling vid brott bygger på filosofin om Reparativ rättvisa och det kan sägas att medling är 

en alternativ metod för konfliktlösning. I huvudsak innebär medling allmänt sett att de 

tvistande parterna möts inför en oberoende medlare och vid detta möte försöker komma fram 

till en lös-ning på konflikten (SOU 2001:105). 1998 inleddes en försöksverksamhet med 

medling i Sverige, syftena då var ”Att den skall verka brottsförebyggande och att den ska 

utgöra ett led i rehabiliteringen av unge lagöverträdare. Även brottsoffrena lyftes fram i 

många projekt.” (SOU 2001:105 sid.53) Medling beskrivs likartat i Brås rapport (2005:14) 

men här poängteras att medling är till för båda parterna, alltså både brottsoffer och 

gärningsman och  
syftet är enligt svensk lagstiftning, att gärningsmän skall få ökad insikt om brottets konsekvenser 

och brottsoffret skall ges möjlighet att bearbeta sina upplevelser…. Medling är alltid frivillig för 

båda parterna och detta är viktigt då ingen av parterna ska utsätta sig för att bli kränkt av den andre 

(Brå 2005:14 sid.6).  
 

Medling är inte en påföljd vid brott eller ett alternativ till det ordinarie rättsystemet utan ett 

komplement. De vanligaste brottstyperna i medlingsärenden är snatteri, misshandel och 

skadegörelse. Andra vanliga typer av brott som kan behandlas vid medling är olika typer av 

stöld och olaga hot. Det vanligaste är att brotten begås mot ett enskilt av en gärningsman (Brå 

2005:14). 

 

Brå publicerade 2000 en rapport om medling vid brott där brottsoffren berättar om sina 

upplevelser och där kom det fram att medling är en metod som ger brottsoffer möjligheten att 

på ett konstruktivt sätt tillfredsställa en del av de känslomässiga behov som uppstår efter ett 

brott (Brå 2005:14).  

Handböcker för hur man ska verka som medlare finns i vissa länder, men har tyvärr inte 

kommit ut i Sverige än så därför kan man använda den finska handboken för medlare för att 

lära sig. I denna står det att följande är viktigt att minnas:”Vid medling är växelverkan mellan 

människor det centrala. Detta innefattar att parterna möts, ett personligt ansvarstagande och 

utredning av konfliktsituationen. Medlingen är baserad på förtroende, och medlaren skall 

vara neutral och opartisk” (Kottinen  2000 sid. 14)   
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3.2 Hur initieras medling vid brott? 

Det är vanligen den polis, ofta den person som utreder brottet, som frågar gärningsmannen om 

intresse för medling.. Om den unge är intresserad lämnas ärendet vidare till den, vanligen 

kommunala medlingsverksamheten. Medlaren tar sedan kontakt med den unge, berättar vad 

medling innebär och frågar om han/hon kan tänka sig att delta i ett medlingsmöte. Därefter 

kontaktas och tillfrågas brottsoffret (Brå 2005:14 sid 7).   
 
Enligt den s.k. medlingslagen skall båda parterna informeras om vad medling innebär och på 

annat sätt förberedas i den omfattning det behövs. Förmöten som sker i förbe-redande syfte 

inför ett medlingsmöte finns det inget direkt krav på enligt lagen utan medlaren avgör detta 

själv. I den proposition som föregick lagen (prop. 2001/02:126) skrivs det att det som regel 

krävs, åtminstone vid allvarligare brott, att medlaren träffar parterna och eventuellt 

vårdnadshavare. Vid dessa förmöten avgör medlaren om ärendet är medlingsbart, om inte 

stoppas ärendet (Brå 2005:14).    

  

3.3 Avtal 

Enligt medlingslagen skall medlaren medverka till att avtal om gottgörelse ingås om det inte 

är uppenbart oskäligt. Gottgörelsen kan bestå av betalning av självrisk, städa upp efter sig, 

laga något man har haft sönder eller ett så kallat beteendekrav, alltså hur man i framtiden ska 

förhålla sig till varandra. Avtalet ska inte ses som straff, eftersom straffrågan avgörs i dom-

stol. Men om det kommer fram att det avtal som ingåtts inte har följts skall medlaren in-

formera åklagaren (Brå 2005:14). Det kan vara värdefullt att medlaren tar kontakt med båda 

parterna en tid efter medlingen även om inget avtal har ingåtts. Den tid som förlöpt efter  

medlingen kan det finnas behov av att prata om. Särskilt viktigt kan detta vara för brottsoffret 

(SOU 2001:105).    

 

3.4 Vem utför medling vid brott – Professionell/lekman? 

Enligt medlingslagens fjärde paragraf skall medlaren vara en ”kompetent och rättrådig 

person”. Medlaren ska också vara opartiskt. Det ställs inga direkta krav på utbildning, yrkes-

bakgrund eller tidigare erfarenheter av liknande uppgifter. Vid grova brott där det huvudsak-

liga syftet ofta är att tillgodose offrets behov, skall enligt Brå de som arbetar med medling 

vara väl insatta i brottsofferproblematiken (SOU 2001:105). Europarådets ministerråd skriver 

i sin rekommendation om medling vid brott att:  
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medling kräver speciella färdigheter och krav på regler om tillämpning och officiellt godkänd 

utbildning……medlarna bör rekryteras från olika områden i samhället…. Särskilt viktigt är det att 

rekryteringen sker från alla socialgrupper och olika minoritetsgrupper samt att både män och 

kvinnor ska vara representerade. Medlaren bör ha ett gott omdöme och de personliga egenskaper 

som är nödvändiga för en medling  (SOU 2000:105 sid. 92, 95) 

Detta är viktiga ingredienser enligt ministerrådet för att verka som medlare.  

 

Ska det vara professionella medlare eller ska det vara lekmannamedlare, vilket ska man i 

Sverige använda sig av och vilket är bäst? 1996 skrev åklagarväsendet så här om detta: 
De enskilda medlarna skall utgöras av frivilliga personer…. För att kunna fullgöra uppdraget som 

medlare krävs vissa egenskaper. Medlaren måste kunna skapa kontakt mellan människor med  

olika bakgrunder och förutsättningar. En stor personlig mognad och förmåga att medverka till att 

lösa konflikter mellan människor är nödvändig… En särskild utbildning kommer att krävas på  

sikt. Ett oeftergivligt krav är att medlaren agerar på ett sätt som ungdomar kan förstå (Thörnqvist 

1996 sid.43) 

 

Det åklagarväsendet här beskriver som frivilliga personer är s.k. lekmannamedlare. I många 

länder använder man uteslutande lekmän (te.x Danmark och Norge) som medlare men i 

Sverige har vi valt att ha både lekmannamedlare och professionella medlare. Det som skiljer 

dessa åt är att de professionella medlarna arbetar som t.ex. socialsekreterare inom social-

tjänsten eller har gjort. Lekmannamedlare kommer utifrån samhället och kan ha helt andra 

yrken till vardags.  

 

Ibland kan en medlare inneha flera roller, t.ex. socialsekreterare-medlare, detta är något som 

Liselotte Rytterbro (2002) har tittat på i sina intervjuer med flera medlare i sin bok medling – 

möten med möjligheter och där säger en socialsekreterare som arbetar med medling så här: 

”Det handlar om som medlare att skilja på sin roll som socialsekreterare och sin roll som 

medlare under medlingen” (Rytterbro 2002 sid. 254). 

 

Idag är utbildningsläget för medlarna inte alltid till belåtenhet, Brå har intentioner att ut-

veckla detta. Idag är läget så att: ”Lite drygt hälften av medlarna har någon slags medlar-

utbildning… Det måste ses som mycket angeläget att alla medlare har adekvat utbildning för 

att säkerhetsställa kvalitén på medlingen och för att kunna hantera de etiska aspekterna” 

(Brå 2005:14 sid.44 ).        
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3.5 Förutsättningar för medling vid brott 

Medling är enligt den svenska lagstiftningen till främst för ungdomar över 12 år och tyngd-

punkten ska ligga på 15-17 åringar. Man har inte satt någon övre gräns, men ungdomar under 

12 år ska inte ingå i medling om det inte finns synnerliga skäl för att det ska genomföras. 

Skälen till att göra medlingen ungdomsinriktad var att ungdomar ansågs lättare att påverka i 

ett rehabiliterande syfte och att brottsoffren kanske skulle vara mer intresserade av att träffa 

en yngre än äldre gärningsperson (Brå 2005:14). Medling bör främst komma ifråga för 

ungdomar som är förstagångsbrottslingar (SOU 2001:105). Brottet ifråga ska också vara 

anmält till polisen och erkänt (i alla fall delaktighet) (medlingslagen) 

Brås skriver i sin rapport medling vid brott i Sverige under 2000-talet, om medlingsmötets 

möjligheter och förutsättningar för det.  
För att själva medlingsmötet skall bli så konstruktivt som möjligt och offret inte kränks ännu en 

gång krävs …en ångerfull inställning hos gärningsmannen. Det är även viktigt att offret förstår 

syftet med medlingen, vad mötet med gärningsmannen innebär och inte känner sig pressad att 

delta. Medling bygger alltid på frivillighet, från bägge parterna (Brå-rapport 2005:14 sid.11) 

Kopplat till det innan så skriver Åklagarväsendet 1996 följande, det är en slående skillnad. 

”Vad gäller brottsoffer kan en viss övertalning vara påkallad: Det kan då framhållas dels de 

möjligheter för honom själv som medlingen kan innebära dels en närmare förklaring av 

medlingens syfte för gärningsmannens del” (Thörnqvist  1996sid.45)     

 

Enligt åklagarväsendet så är det en förutsättning att gärningspersonen deltar för att en med-

ling ska kunna genomföras, men om inte brottsoffret vill delta kan man hitta andra lösningar: 

”Den unges (förövaren) personliga närvaro är helt nödvändig för att kunna genomföra en 

medling. Om den unge inte kan förmås medverka utesluter detta alltså en medling. Om 

däremot brottsoffret inte vill konfronterad eller inte alls vill medverka kan i vissa fall ändå 

s.k. indirekt medling genomföras” (Thörnqvist 1996 sid.45) 

 

Medlingslagen utesluter inte några brottstyper från medling, men i lagens förarbeten (prop 

2001/02:126) diskuteras att det kan vara olämpligt att medla vid sexualbrott och våldsbrott  

mot nära anhöriga. Kravet som måste ställas om det ska medlas i sådana fall bör vara att initi-

ativet till medlingen kommer ifrån offret (Brå 2005:14). 
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3.6 Varför deltar offer och gärningspersoner i medling vid brott? 

Det har inte gjorts så väldigt mycket forskning om effekterna av medling men det har gjorts 

en större Amerikansk undersökning som redovisades år 1994 och resultaten visar bland annat 

att de vanligaste anledningarna till att brottsoffren deltog i medlingen var att de ville täcka 

sina förluster (i USA är det lättare att få ut skadestånd efter en medling än efter en 

domstolsförhandling egen kommentar) och att hjälpa gärningsmannen. Gärningsmannen 

deltog vanligen för att de ville ställa till rätta, det de hade gjort. Vidare visade studien att 

medlingen hade en signifikant effekt för att minska brottsoffrets oro och känsla av utsatthet. 

Undersökningen visade också att brottsoffer som hade deltagit i medling kände sig mer 

delaktiga i rättsprocessen än de som inte hade medverkat (SOU 2001:105).  Någon sådan stor 

undersökning har inte gjorts i Sverige, men det har gjorts och kommer också att göras mindre 

undersökningar med olika infallsvinklar. 

 

Effekter av medling vid brott 

Brå gav 1999 ut en rapport om hur gärningsmännen upplevde medling, där skriver de att 

”återanpassning av gärningsmännen antas bygga på deras insikt i brottets konsekvenser. Med 

insikt här menas att den intellektuella förståelsen är känslomässigt förankrad” (SOU 

2001:105 sis.128). Brå gav 2000 ut en rapport om brottsoffren i en medling och i den står det 

att 
Brottsoffer, genom att delta i medling kan få visa att vad gärningsmannen har gjort är fel, vilket 

kan bidra till att brottsoffret återfår kontrollen över sin egen situation. Även delaktighet i sam-

hällets arbete med att förebygga brott kan vara att skäl för brottsoffret att delta i medling (SOU 

2001:105 sid.129)  
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4 Metod  - tillvägagångssätt 

4.1 Idé och tankefödning 

Min resa genom den snåriga djungel som det ändå är att skriva c-uppsats började trevande, 

letande och sökande. Det första jag brottades med var att hitta ett ämne som intresserade mig, 

men samtidigt också kunde vara intressant för omvärlden. Det började under en praktikperiod 

med att min dåvarande handledare skulle påbörja ett massivt arbete med att bygga upp en 

medlingsverksamhet vid ungdomsbrott i kommunen. Jag hängde med in som på ett bananskal 

i det och följde med på möten med andra kommuner. När de satt där och pratade om vad med-

ling vid brott var, vad det innebar för kommunerna att starta upp det och vem som skulle 

verka som medlare, såg jag min chans att röja i en terräng som kändes relativt ny och outredd. 

Det var medlaren jag bestämde mig för att utforska och det kändes helt rätt i tiden och mitt 

intresse bara växte. Medling vid brott var inget nytt, fick jag veta, men i och med att en lag 

om medling trädde i kraft 2002 så blev det fler och fler kommuner som startade upp sådan 

verksamhet. Detta leder i sin tur till att det behövs ett större utbud av litteratur och 

undersökningar på området. Att mitt val hamnade på just medlaren och inte på offer eller 

gärningsperson var väldigt medvetet. Dels fanns det redan flera undersökningar om brotts-

offer och gärningsmän, dels så var rollen outredd och dels så ansåg jag då och anser fortfaran-

de att det är en roll som bör tas på stort allvar och att det inte är en roll som man kan ge till 

vem som helst. 

 

4.2 Att jobba fram en frågeställning 

Nu när jag var klar över att det skulle handla om medlarrollen började det lite svårare arbete 

med att klura ut en frågeställning som kunde ge de svar jag var ute efter. Jag började med att 

det var medlarens verktyg jag ville åt, vad de använde sig av för att sköta sitt jobb och hur de 

använde dessa. Under ett handledningstillfälle blev det mer och mer klart för mig att det hand-

lade om medlarrollens utformning och innehåll, och däri kan man se det jag famlade med i 

början, verktygen – hur de gör. Just utformningen av rollen, gentemot samarbetspartners som 

polis, åklagare, socialtjänst och brottsförebyggande rådet men även gentemot brottsoffer och 

gärningsperson och kanske främst hur gestaltar och utvecklar man rollen inför sig själv – detta 

blev undersökningens fokus.  
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4.3 Litteraturen på området  

Nu när jag var klar så långt så började arbetet med att kartlägga vad medling vid brott var, så 

att jag förstod det och så att läsaren förstod vad det handlade om och inom vilka gränser en 

medlare har att röra sig inom. Letandet efter litteratur började med ett besök på högskole-

biblioteket, jag hade sedan innan fått tips på viss litteratur av min förre handledare (hon som 

skulle starta upp medlingsverksamheten). Det fanns litteratur om medling vid brott men även 

om Restorative Justice som är den filosofi där medling verkar inom. Men jag ville veta vad 

hela utbudet bjöd på för att göra min utgallring därifrån. Att endast söka på bibliotek idag är 

inte bara ett gammaldags sätt utan också ett dumt sätt, därför tog jag även Internet till hjälp. 

Jag satt länge och väl framför datorskärmen och hittade hur mycket information som helst. 

Litteraturen jag hittade genom bibliotekets sökmotorer var begränsat till en överskådlig massa 

men Internets utbud var och är oändligt. Jag var därför tvungen att hitta ett bra sätt att begrän-

sa mig.  

 

Jag bestämde mig för att läsa igenom den litteratur jag hittat och sedan använda mig av Inte-

rnet där materialet kändes tunt. Jag valde också att inte leta mig så långt bort från Sveriges 

gränser eftersom jag var mest intresserad av att hitta och titta på det material som låg nära till 

hand för medlarna att förkovra sig i. Det kändes onödigt att skriva väldigt mycket om hur de 

tänker på andra ställen i världen eftersom jag förstod att det skilde sig mycket åt och att det 

var medlaren som verkade i Sverige jag var intresserad av att undersöka.         

 

4.4 Metod som användes 

Nu när jag själv hade (tyckte jag) bra koll på vad medling var så var det dags att gå in på min 

frågeställning: Vad innehåller medlarrollen och hur utformas den i praktiken? Det sätt som för 

mig kändes enklast att få tag i bra material var att fråga ett antal medlare hur de gjorde. Men 

vad jag skulle fråga dom hade jag inte helt klart för mig. Givetvis handlade det om hur de 

utformar sin roll men hur får man som intervjuare bra kläm på det? Vad och hur frågar man 

för att få så riktig information som möjligt? Jag ansåg mig tro att det handlade mycket om 

saker som de inte alltid var så medvetna om, så att ställa helt tydliga frågor till dom trodde jag 

mig inte fungera. Jag bad dom istället att berätta om ett antal fall som de hade arbetat med, 

både där det hade blivit medling av och ärenden där något hade gjort så att det inte hade blivit 

medling av. På detta sätt tänkte jag mig kunna bena ut hur de utformar sin roll istället för att 

de berättade det för mig. Det fanns saker i deras material som jag var extra intresserad av och  
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för att försäkra mig om att den informationen kom fram så gjorde jag en intervjumall 

(bifogad).  

 

Denna intervjumall använde jag mig av för att ställa följdfrågor och ”bocka” av att de hade 

fått med det som jag var intresserad av. Eftersom jag egentligen inte visste om de ”frågor” jag 

hade ställt upp i min mall var de frågor som besvarade frågeställningen bäst så bad jag dem 

berätta så utförligt det kunde. På detta sätt kunde jag få ut intressant och värdefull information 

som jag inte visste om, och som dolde sig i deras berättelser. Alltså det var inte mina 

förutfattade meningar som styrde innehållet dit jag ville. Jag använde mig av mallen som 

komplement till deras berättelser och mallen gjorde att jag fick bra överblick över intervjuerna 

och hade koll hela tiden på vad som behövdes belysas mer.  

 

Mallen hade jag delat upp i olika områden som var delar under ett medlingsärende (denna 

information hade jag tidigare fått från den litteratur jag läst om medling). Det första området 

handlade om när man fick in ett ärende och detta kallade jag för Intake/Input. Under detta om-

råde bestämdes också om ärendet var medlingsbart eller inte. De fall som inte gick vidare till 

medling stoppade jag med frågor här. De som senare gick vidare till medling kom till något 

som jag kallade Troughput där de berättade om medlingen. Output som nästa område 

behandlade vad som hände efter medlingen. Det sista området för medlingsärendena var 

återkoppling, gjordes det, i så fall till vem och varför.  

Något som jag också var intresserad var teorin om Restorative Justice (reparativ rättvisa på 

svenska), om den fanns med hos dem när de arbetade. Medlingslagen är en viktig del i hur 

medling görs så därför frågade jag efter varje medlat ärende om lagens syften hade infriats Jag 

avslutade med lite bakgrundsfrågor till medlaren om utbildning, bakgrund och andra viktiga 

(enligt mig) saker. Intervjuerna som jag gjorde med medlarna var på platser som de själva 

hade valt ut och detta är viktigt då de ska känna sig trygga och ha kontroll över situationen. 

Jag som forskare ville inte påverka valet av platsen för intervjuerna med önskan om att min 

forskareffekt ska minimeras. Jag använde bandspelare och detta frågades respondenterna om. 

 

4.5 Urval 

Ett problem som jag stod inför var hur jag skulle få tag i medlare som jag trodde kunna ge 

mig en relevant och rik information att arbeta med. Ett viktigt kriterium för mig var att de 

skulle ha hållit på ett tag som medlare och att grunden till verksamheten hade hunnit sätta sig  
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lite. Det blev ett problem att hitta dessa då min närmsta väg att göra detta var genom brotts-

förebyggande rådets hemsida, och där stod det varken hur länge de hade hållit på eller hur 

lång tid verksamheten hade funnits. En annan möjlighet då blev att fråga någon jag visste var 

långt inne i verksamheten och det lyckades jag finna genom de möten jag hade medverkat på 

med min gamla handledare. Denne medlare blev min länk in och inte bara sa han ja till att 

medverka på intervju utan han hade även bra koll på andra som passade in.  

 

Urvalet slutade på en kvinnlig professionell medlare, en manlig professionell medlare och en 

manlig lekmannamedlare. Två av dessa verkade i storstad meddans den tredje arbetade i en 

mindre kommun. Två av mina respondenter hade hållit på sedan 1998 och den tredje ung. ett 

och ett halvt år, men hade lång erfarenhet av medling i ett större perspektiv. Alla hade utbild-

ning inom medling men alla hade inte gått den utbildning som brottsförebyggande rådet 

arrangerar. 

  

4.6 Analys  

Allt material hade samlats in och det blev mycket, över 60 sidor utskrifter från intervjuerna. 

Nu skulle jag komma på ett bra sätt att plocka ut den informationen jag hade sökt. Ett bra sätt 

är ett enkelt, smidigt och snabbt sätt där jag utan större svårigheter får en bra överblick över 

materialet och det som kom ur det. Jag funderade och kom fram till att min insamlingsmetod, 

alltså min intervjumall kunde fungera även till det här. Alltså inte mallen i sig utan struktur-

eringen på den. Det blev de områden jag hade använt mig av där som blev min struktur, min 

hjälp att finna reda i oredan. Jag visste redan när jag hade slutfört mina intervjuer att de kom 

fram intressanta och viktiga tema i deras berättelser, som ibland var gemensamma och ibland 

unika, det jag inte visste var vilka dessa var. Jag bestämde mig även för att efter att jag hade 

analyserat utifrån mina områden så skulle jag försöka finna dessa teman och beskriva dessa 

och problematisera kring dom. 

 

4.7 Etik 

När jag tog kontakt med medlarna så informerade jag om min infallsvinkel och mitt intresse-

område, när de sedan hade sagt ja och vi hade bestämt tid och plats så skickade jag mer in-

formation om hur det skulle gå till. När sedan intervjuerna var gjorda så informerade jag 

också om vad jag skulle göra med materialet och att namn och ort inte skulle användas. Detta  
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tyckte de alla var acceptabelt. Materialet av avkodats ifrån allt vad identifikation med plats 

heter men för personer inom medlingsverksamheten kan det ändå vara möjligt att se vilka  

det är som har sagt vad, i och med de citat jag använt. Detta är de också informerade om och 

införstådda med. Eftersom jag inte var tillräckligt insatt i deras sekretess så kunde det hända 

att jag ställde frågor som inkräktade på detta. Jag nämnde det på första intervjun jag hade men 

allt eftersom det gick så förstod jag att de hade bra koll på detta själva så det var inget jag be-

hövde vara orolig för, det pratades även om i slutet av intervjuerna. Vetenskapliga rådet har 

tagit fram några forskningsetiska regler som man bör förhålla sig till under forskningsprocess-

en. De tar där upp fyra huvudkrav när det gäller individskyddet, dessa krav handlar om in-

formation, samtyckte, konfidentialitet och nyttjande. Dessa krav har jag granskat och tycker 

att de har uppfyllts i min undersökning. (http://www.vr.se)  

 

4.8 Validitet 

Validitet mäter i vilken omfattning man mäter det som är tänkt att mätas (Bryman 2002). Jag 

hade tänkt att mäta hur de utvecklar sin roll på den arena där de verkar och detta är något som 

jag tycker att jag har gjort. Ett bra mått inom samhällsforskningen att mäta validiteten på, är 

respondentvaliditet (deltagarkontroll), målet här är att få en bekräftelse på att den beskrivning-

en som forskaren förmedlat är riktig (Bryman). De berättelser jag använde för att redovisa en 

del av resultatet av mina intervjuer bearbetades av mig och skickades sedan ut till de berörda 

för att kontrolleras och godkännas. Jag gjorde så för att få en så verklig bild som möjligt i de 

berättelser jag använde mig av. Alltså stod det så som de hade sagt i intervjuerna eller hade 

jag missförstått något. Eftersom tiden var knapp och berättelserna inte så långa gav jag dem 

inte så lång tid att kolla av men tillräckligt för att de skulle hinna. Om de så önska så skulle 

jag antingen ändra i deras berättelser eller ta bort dom och hitta andra. Detta kan vara en 

tidskrävande process men det gör materialet säkrare och därför tyckte jag att det var viktigt att 

ha med.   

 

4.9 Generaliserbarhet 

Det handlar om tre medlares utformning av rollen och dessa vet troligen någonting om med-

larrollen generellt. Man kan inte säga att det alltid går till så här men det kan vara ett underlag 

för hur man kan göra och vilka delar som kan vara viktiga att utveckla för verksam-heterna 

för att göra det lättare för nya medarbetare att smidigt komma in i rollen.    
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5 Utformningen av rollen – med utbildning och i samarbete med andra 
Eftersom Brå har den utbildning i Sverige som medlarna blir erbjudna så är det också den som 

sätter ribban lite på vad man som medlare vid brott ska kunna, vad man behöver för att klara 

av sitt uppdrag. Det är därför viktigt att se detta som ett led till hur man som medlare hanterar 

och utformar sin roll. Även fast utbildningen är en stor del av vad medlarrollen kan utvecklas 

utifrån så har man även andra möjligheter, ihop med samarbetspartners, i själva medlingen 

och även vad man själv har för erfarenhet. Dessa båda vägar och möjligheter att utveckla sin 

roll är båda användbara som kunskapsbas och metodrepertoar. Vad man lär sig och hur man 

använder sig av det är både en fråga om utbildning och en fråga om andra vägar såsom, lära 

av egen verksamhet, lära av andras och diskutera sig fram till möjligheter och lösningar. 

Dessa är centrala komponenter och man använder sig av båda delarna för uppnå sin 

medlarroll.  

 

5.1 Utbildningen av medlare i Sverige  

Under försöksverksamheten 1998-99 genomfördes utbildningar speciellt för medlare och 

deras samarbetspartner, då i Brå:s regi. Dessa utbildningar pågick i två dagar och behandlade 

främst organisations- och metodfrågor med visst inslag av teori. 

 

Efter försöksverksamheten tagit slut 2000 har man fortsatt med utbildningar.  Det som då 

ingick var praktisk medlingsträning, diskussioner om målsättning och kvalitetsfrågor ämnen. 

Reparativ rättviseteorin har också behandlats. 

 

Det finns tre olika utbildningar som Brå står till tjänst med och dessa innehåller olika 

moment. 

Grundutbildningen  

• att ge deltagarna tillräcklig kunskap för att medla i egendomsbrott och enklare fall av 

våldsbrott 

• Förmedla kunskap bland annat om lagstiftning, samarbete med rättsystem och 

reparativ rättvisa 

• Att ge beredskap för att introducera lekmän som medlare (Brottsförebyggande rådet 

feb.2004) 
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De som går denna grundutbildning är antingen professionella medlare som bara ska medla, 

men kan även gå den om man ska arbeta som medlingssamordnare i en kommun. Om dessa 

och utbildningen säger en som arbetar på Brå så här om:  

-Medlingssamordnare ska, om de väljer att använda lekmannamedlare, introducera dem i sin 

verksamhet på ett sådant sätt att de får god kunskap om medling och kan bli kompetenta 

medlare (Muntlig kommentar, Eleonore Lind, Brå 28 mars 2006). 

 

Vidareutbildningen  

Två dagars utbildning och då erbjuds man som medlare att få fördjupad kunskap i olika teman 

som t.ex. brottsofferkunskap, konfliktlösningsteori och reparativ rättvisa (www.brå.se).   
-vidareutbildning för erfarna medlare har anordnats en gång 2005 och nu en gång i maj 2006. 

Kanske kommer Brå att genomföra ytterligare en under senhösten. Teman hittills har varit 

konfliktlösningsteorier, brottsofferfrågor och kulturella infallsvinklar. Alla medlare som arbetat  

länge och regelbundet med själva medlingsprocessen är välkomna. (muntlig kommentar av 

Eleonore Lind, Brå 27 mars 2006)  
 

Medlingsträningen för lekmän  

• ge ökad praktisk kunskap om medlingsmetodik, framförallt i egendomsbrott och 

enklare fall av våldsbrott 

• Att belysa filosofin om reparativ rättvisa. (Brottsförebyggande rådet feb. 2004) 

 

Detta är alltså det som Brå har att erbjuda men eftersom det inte är något krav att gå dessa ut-

bildningar så är det inte ens säkert att medlarna har denna utbildning. Det är idag högst två 

från varje medlingsverksamhet som får delta. Utbildningarna bygger i hög grad på deltagarnas 

aktiva medverkan.   

 

5.2 Samspelsmodell för rollutvecklingen 

När man ska börja verka som medlare är det inte bara viktigt att lära sig hur man gör rent 

praktiskt, hur man medlare. Det är också viktigt att definiera sin roll som medlare, vare sig 

man är professionell medlare eller lekmannamedlare. När man ska börja utöva ett nytt yrke är  

det viktigt att veta, ta reda på och få information om var man står, vilka man ska samarbeta 

med, vilkas intressen man ska sörja för och vilken funktion man har i det kugghjul som ska få 

verksamheten att rulla på. 
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De viktigaste samarbetspartnerna för en medlingsverksamhet är, polisen, socialtjänsten och 

åklagaren. Oftast i den ordningen också men det kan givetvis skilja sig från kommun till kom-

mun. Det kan självfallet också finnas fler samarbetspartner men dessa tre är de vanligaste. 

  

De personer som är professionella medlare har kanske också en annan roll, t.ex. som social-

sekreterare, fältassistent eller liknande inom socialtjänsten. Det är viktigt att man lär sig skilja 

på den rollen och rollen som medlare. Detta är viktigt dels för sig själv, dels för sina sam-

arbetspartners men framförallt för de parter som ingår i en medling.  

 

Hur man definierar sin roll som medlare är givetvis olika från person till person men det beror 

också på andra faktorer. Dessa kan bland annat vara polisens bild och förväntningar på dig, 

deras tankar på verksamheten men också deras vetskap om verksamheten. Socialtjänsten och  

åklagaren har också förväntningar som spelar in när rollen ska utformas. Lagstiftningen har 

ett syfte med medling som ska uppfyllas och Brottsförebyggande rådet har förväntningar, inte 

minst på grund av att det är de som fördelar pengar till medlingsverksamheterna. Dessa 

pengar vill de givetvis se brukas och göra den nytta de är avsatta att göra. Jag skrev tidigare 

att det var viktigt för parterna som deltar i medling att du har klart för dig din roll som 

medlare, dessa parter har också förväntningar på dig och på medlingen. Deras förväntningar 

spelar också in i hur du skapar din roll som medlare. Sist men inte minst tror jag att vi 

gestaltar vår roll gentemot våra kollegor och då i ett samspel på t.ex. nätverksmöten. Man 

berättar om vad man själv har varit med om, hur det kändes och sedan ser man andras 

reaktioner på detta och hör deras kommentarer. Det fungerar även tvärt om, vi lyssnar på 

andras berättelser och lär. 

 

Med ett hopkok av alla dessa olika faktorer och kanske ännu fler ska medlaren utforma sin 

specifika roll. Hur gör man då? Detta är något som jag ska visa på olika sätt utav. Ur 

medlarnas berättelser om hur ett ärende hanteras ska jag försöka sortera ut den information 

som har att gör med utformningen av rollen. 
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6 Resultat 
I intervjuerna som jag hade med medlarna bad jag dem berätta om olika ärenden, några som 

gick till medling och några som inte gick till medling. Dessa berättelser innehöll aspekter och 

effekter av hur de utformade sin roll, för att läsaren ska kunna se vad respondenterna sa har 

jag här förkortat berättelserna för att kunna presentera vad de sa. Hela materialet består av 13 

stycken ärenden där 5 inte gick till medling och 8 gick vidare till medling.  

  

Två ärenden som gick till medling 

Medlare 3 berättar  

Det var en stor båthärva med massa stulna båtar och grejer här uppe i en sjö. Det var fyra 

gripna gärningsmän som hade erkänt brottet, och det var sju målsägare. Ärendet inkom från 

polisen och han hade väl förväntningar på att de båda parterna skulle mötas och att det skulle 

sluta bra, helst skulle också ersättningsanspråket betalas. Det var en ganska spektakulär 

medling, för jag gjorde en helt ny grej, vi samlade allihopa samtidigt. Jag hade haft förmöte 

med alla, eller rättare sagt jag hade haft möte med alla gärningsmän och satt hemma i deras 

kök med dom och deras föräldrar och pratade. Men jag hade bara haft telefonkontakt med de 

sju målsägarna för jag tyckte inte att jag kunde åka runt till alla.  

 

Det blev i alla fall medling och jag var själv som medlare med alla dessa människor. 

Gärningsmännen hade jag samlar på utsidan och målsägarna hade jag satt på en rad inne i 

rummet. Så tog vi in en och en gärningsman, för alla gärningsmän hade tydligen inte varit 

med på alla sju båtarna. Det var ett gäng på fyra killar som hade härjat rätt friskt med båtar 

och grejer där. Jag hade inga föräldrar med inne på själva medlingen, de fick sitta på utsidan 

och vänta.  

 

Jag var inte riktigt partisk utan jag satte mig på gärningsmannens sida, för sju mot en är ju inte 

så kul så sju mot två fick det bli. Först fick målsägarna berätta en och en och så fick gärnings-

mannen säga då att den båten var jag med på. De fick göra sig till minnes vad som hade hänt. 

Sedan då så fick målsägarna till den eller de båtar som just den gärningsmannen hade varit 

med på att berätta hur detta hade drabbat dom. Detta skedde med alla fyra gärningsmän. Det 

hela flöt kanon, det var en riktigt rolig medling.  

 

Intervjuaren. Återkopplade du efteråt till inblandade parter?  
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Medlare 3. Jag tror inte att jag gjorde det i det här fallet faktiskt. Det kändes som att vi hade 

en ganska bra återkoppling på plats. Hela medlingen kändes positiv, både för egen del och för 

målsägarna som var väldigt nöjda efteråt.. Det jag var mest orolig över var om det skulle 

fungera med så många. Det var en annorlunda medling.   

 

Intervjuaren. Gärningsmännen ska få ökad insikt i vad de har gjort och vad det hade lett till. 

Målsägarna ska få bearbeta sina upplevelser och medlingen ska vara helt frivillig för alla 

parter. Kände du att det var så i den här medlingen? 

Medlare 3. Jag tror allt att gärningsmännen fick ökad insikt och även detta med målsägarna, 

att de ska få bearbeta kändes bra. De fick alla god tid på sig och de fick prata till punkt. Fri-

villigt var det också. Så ja, allt det tycker jag infriades.   

  

Medlare 1 berättar  

Polisen ringde till mig och det hade skett ett butiksrån i en affär. Det var flera stycken som 

hade gjort det och det var två av dom som ville träffa målsägarna och be om ursäkt. Det var 

egentligen så att killarna hade bett om att få träffa målsägarna. Polisen hade redan pratat med 

butikschefen på affären och han var villig att ställa upp. Sedan bokade jag in förmöten med 

alla parterna. Vi hade medlingsmöte två dagar efter det att jag hade haft möte med alla parter. 

Butikschefen ville att medlingsmötet skulle hållas i butiken och det gick gärningsmännen med 

på, det är ovanligt eftersom vi brukar ha mötet på en neutral plats.  

 

Det var åtta stycken plus jag på den här medlingen, jag var själv vilket inte är så vanligt 

eftersom vi brukar försöka vara två. Vi träffades utanför butiken och butikschefen kom och 

mötte oss. Gärningsmännen började i tur och ordning berätta vad som hade hänt. Jag hade på 

förmötena varit noga med att förbereda dom på hur de skulle bete sig.  

 

Hela medlingsmötet var fullt av känslor och tårar från olika håll och allt avslutades med att 

målsägaren som hade haft en pistol riktad mot sitt huvud kramade den som hade gjort det. Det 

var helt otroligt.  

 

Intervjuaren. Gjorde du någon återkoppling till de olika parterna sedan? Vad sa de i så fall? 
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Medlare 1. Jag pratade med gärningsmännen efteråt och de tyckte att det hade varit jättebra 

att de hade fått be om ursäkt. Även fast de hade fått straff. Jag ringde också och pratade med 

butikschefen och han berättade om sin och personalens upplevelser av medlingen. Alla 

parterna var i alla fall vara nöjda med medlingen. Sedan ringde jag också och pratade med 

polisen som hade ringt mig, och berättade för denne lite kort vad som hade hänt. Efter det så 

ringde jag även till gärningsmännens socialsekreterare.  

 

Intervjuaren. Lagstiftningen säger att gärningsmannen ska få ökad insikt om brottets 

konsekvenser och att brottsoffer ska få möjlighet att bearbeta sina upplevelser. Medlingen ska 

också vara helt frivillig för båda parterna. Tycker du att det här infriades i detta fall? 

Medlare 1. Ja det tycker jag.   

 

Egna reflektioner till medlare 3 och 1, där ärendena gick till medling 

Detta var två annorlunda medlingar och i och med detta så gjorde medlaren i bägge fallen 

något som denne inte hade pröva förut och där menar jag att rollen utvecklas och medlaren 

lägger till denna möjlighet i sin repertoar. Återkopplingen skiljde sig åt i de två fallen där den 

ena medlaren avgjorde att det inte behövdes och den andre medlaren avgjorde att det 

behövdes. Detta är en bit i processen som de avgjorde själva, detta är en bekräftelse på vad 

som ligger i de olika medlarnas roller. Lagstiftningens syfte infriades i båda fallen och det är 

slutligen ett tecken på att detta anses viktigt och tas på allvar. Det är en stor del i hur man 

verkar som medlare.     

 

Ett ärende som inte gick till medling 

Medlare 2 berättar  

Detta var ett ärende som kom från polisen och gällde stöld på en skola. Det var några elever 

som hade stulit pengar från en lärare. Detta var enligt polisen ett oerhört infekterat ärende där 

det behövdes någon form av försoning. 

 

Ärendet gick så långt så att jag hade haft förmöte med både gärningspersonerna och läraren, 

och det var ganska mycket jobb i detta fallet. Det slutade med att läraren backade ur så därför 

kunde det ju inte bli någon medling. Detta var en väldigt stor besvikelse för gärningspersoner-

na som verkligen ville detta. Jag tyckte också att det kändes tråkigt eftersom man såg hur vik- 

 

 22



 

 

tigt det hade varit, för alla parterna. De kunde ju inte undvika att mötas eftersom målsägaren 

då var lärare på den skola där gärningspersonerna gick.  

 

Intervjuare. När det inte blev någon medling återkopplade du då till någon? Vad var deras 

reaktion? 

Medlare 2. Jag återkopplade både till polisen och till rektorn på den skolan eftersom han hade 

varit inblandad från början. Det blev en besvikelse för samtliga. Detta slutade tyvärr inte här 

utan senare så hände det mer grejer, det blev provokationer och nya incidenter. Hon ville nog  

straffa dom. När det blev tråkigheter efter såg man ju ännu mer att det verkligen hade behövts 

ett möte mellan dem som förhoppningsvis hade hjälpt. 

 

Egna tankar om ärendet som medlare 2 berättade om 

I ett fall som inte går till medling är det ju givetvis inte lika mycket arbete som med ett som 

gick till medling men det som jag tycker att man kan se här är att medlaren inte behövde göra 

det avgörande beslutet om det skulle bli medling eller ej. Detta beslut gjordes av målsägaren 

och det som man då kan koppla till rollen är att de får lyssna till denne, även om det som i 

detta fall vållar frustration. Det är frivillighet som gäller i högsta grad och det finns inte alltid 

något sätt att hjälpa parterna till försoning. Detta får man som medlare bara acceptera. 

 

Dessa medlare har väldigt många ärenden som de skulle kunna berätta om för mig och de gör 

ett urval ur dessa. Jag fick inte bara medlingar som hade slutat väl, eller medlingar där de 

hade gjort allt rätt. Jag tror att de valde att berätta om medlingar som var lite speciella, lite un-

ika, både för dom och sedan så ville de säkert också fånga mitt intresse, vilket jag hoppas att 

dessa berättelser även har lyckats göra med er.   

I nästa kapitel har jag tänkt att analysera hela materialet. Som jag skrev innan bestod av 13 

stycken ärenden där 5 inte gick till medling och 8 gick vidare till medling.  

 

 

 

 

 

 

 

 23



 

 

7 Analys av medlarrollen 
En vanlig gång när det gäller medlingsärenden är, att man får in ett ärende från polis eller 

socialtjänst, man tar kontakt med gärningspersonen för att se om denne är intresserad av med-

ling, finns intresset så kontaktar man offret och ställer samma fråga. När man har ett intresse 

om medverkan i medling från båda parterna så håller man oftast förmöte med bägge parterna, 

ibland kanske målsman också. När man har gjort detta bedömer medlaren om ärendet är med-

lingsbart, alltså om det är lämpligt att hålla medling. Om det sedan är medlingsbart håller man 

medlingsmöte, oftast med en gärningsperson och ett brottsoffer, ibland är också anhöriga med 

och stöttar. I slutet på medlingen ska medlaren om denne tycker att det är skäligt göra upp ett 

avtal mellan parterna, antingen av ekonomisk innebörd eller så kallade beteendeavtal.    

 

Eftersom jag hade god nytta av intervjumallen under intervjuerna så tänkte jag att jag skulle 

analysera utifrån den också. Jag tar det som kom fram under varje rubrik och tittar på hur de 

under denna del av ärendehanteringen utvecklar sin specifika roll. 

 

7.1 Input/Intake 

Vem slussar in ärenden? 

I de flesta fall kom ärendet ifrån polis, ibland socialtjäst, och i något enstaka fall från skolan. 

Det fanns även exempel på fall som kom indirekt ifrån gärningspersonerna själva. Detta sista 

är enligt mig det mest intressanta då det gäller vilka som kommer in med ärenden. Enligt före-

skrifter ska polisen vid förhör fråga gärningspersonen om det finns intresse för medling, men i 

dessa fall blev det tvärtom. Eftersom mina respondenter både kom ifrån storstad och från en 

mindre kommun så kunde man här se skillnaden i att i den mindre kommunen kunde man 

uttala sig hur det är t.ex.  ”Det är ett gyllene läge att fråga om medling redan vid förhören och 

det görs alltid av han här, i alla fall. Sedan kan jag inte gå i god för att det görs på andra 

ställen”.  (Medlare 3) 

 

Det var ibland så att gärningsmännen ville träffa offret och det var polisen som i vissa fall 

hjälpte dom dit. Om man tittar på detta ur ett förväntningsperspektiv, som jag också la ganska 

stort fokus på i mina intervjuer, så kan det vara svårt att informera framtida gärningsperson-

erna om vad medling är, vilket man kan med t.ex. polis, socialtjänst eller skolan. Detta kan då 

innebära att de kommer in med orealistiska förväntningar. 
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Det var nästan uteslutande så i mitt material att de olika samarbetspartnerna inte hade några 

uttalade förväntningar på utgången när de ringde in ett ärende. Om samarbetspartnerna hade 

sådana förväntningar var medlarna i dessa fall noga med att inte ställa upp på dessa innan de 

hade pratat med offer och gärningspersoner, de var också noga med att inte ge några garantier 

på vad som kunde hända. I ett fall hade medlaren och polisen så bra och nära samarbete att det 

inte var några problem att det fanns förväntningar för dessa var så väl förankrade i arbetet. 

Där handlar det också om att polisen är en stor del av arbetet med medlingsärenden och vad 

som händer. Så här säger den medlaren om polisens förväntningar:  ”Han har väl 

förväntningar på att de ska mötas och att det ska sluta bra…….han är så pass vaken på vilka 

som ska ha medling så det brukar aldrig vara några problem. Han är engagerad helt klart”. 

(Medlare 3) 

 

Vikten av personliga kontakter 

För att få in ärenden och få andra yrkesgrupper att förstå vikten med att komma in med är-

enden använde de sig mycket av personliga kontakter. En medlare säger t.ex. ”Det är väldigt 

viktigt faktiskt (med personliga kontakter, min kommentar)…….kommer det inte in några 

ärenden på en vecka så vet man vem man ska gå ner och klappa till…” (Medlare 3) 

Detta ser inte jag som en frustration när det talas om att klappa till utan om en vetskap om 

vem man ska jaga på lite för att de inte ska slappa till och tappa intresset.  

 

En av medlarna har haft förmånen att arbeta nära många poliser och socialsekreterare och på 

så sätt kunnat använda sig av sin roll som socialsekreterare för att få det lättare i sin roll som 

medlare. Medlaren utnyttjande sin placering för inflytande och använde också sitt egna 

engagemang för att få in de ärenden som passade. Detta var även en annan medlares 

”hjälpmedel” då man skulle profilera sig och visa vad man kunde.   

 

Att ha samarbetspartners som vet vad man håller på med och vet vad det kan leda till, verkar 

vara ett viktigt innehåll i det arbete som dessa medlare utför, detta för att ett fruktbart arbete 

ska utföras. De arbetar också mycket med att utveckla det goda samarbeten. Dessa områden, 

som har arbetat länge med medling verkar ha arbetat upp denna vetskap från samarbets-

partners under tidens gång, det handlar alltså här om att verksamheten behöver tid för att hitta 

sin plats och sitt förtroende hos olika myndigheter.  
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Under denna rubrik handlar det ju om hur ärendena kommer in och vilka förväntningar de har 

som kommer in med ärendena. Detta påverkar dessa medlare genom att ha bra samarbete, 

träffa dem de samarbetar med ofta och informera om syften och möjligheter med medling.  

Det handlar också om de fall som inte går vidare till medling, där var mina frågor: vem 

avgjorde det, varför och reaktioner ifrån dom själva och andra som var inblandade. I de flesta 

av de fall som berättades för mig handlade det om att målsägaren inte hade velat delta. Det 

var alltså nästan aldrig medlaren som själv avgjorde detta. Det intressanta i detta kopplat till 

medlarrollen är att medlarna inte behöver göra några avgörande beslut om vad eller vem som 

klarar att gå vidare till medling, utan det gör ofta målsägarna (i dessa fall, åt dom). Det är 

istället när de får ärendet från t.ex. polis som de avgör om detta är medlingsbart eller ej. När 

målsägarna som det handlar om i dessa fall avböjer medling är mina respondenter noga med 

att poängtera att man inte ska tvinga dem att göra något de inte vill. Detta tycker jag står 

tydligt i lagen, medling ska vara frivilligt för båda parterna och det är då enkelt att följa denna 

”manual” till rollen. Ofta så kan det bli en frustration för medlarna och de runt omkring när 

medlingen inte blir av.  

 

Det som också ses klart och tydligt i mitt material är att om det inte blir medling på grund av 

att någon av parterna säger nej så försöker man på andra sätt och hitta andra vägar, de vänder 

och vrider på situationen och olika möjligheter för att det ska passa de inblandade. Här handl-

ar det om en flexibilitet i rollen, får man inte till det på ena sättet försöker man på något annat. 

 

Rollutformningen under denna del av processen 

Det som handlade om medlarrollens utformning under detta område var framförallt att dessa 

medlares nuvarande samarbetspartner inte hade så mycket förväntningar på dem och de därför 

kunde arbeta utifrån egna mallar och inte andras, detta är dock något de har arbetat fram. En 

annan viktig aspekt till rolluppbyggnaden är att deras personliga kontakter var väldigt viktiga 

för att få verksamheten att fungera som man ville. En sista detalj som handlade om de fall 

som inte gick till medling var att de som ofta avgjorde om det skulle bli medling var 

målsägaren och inte medlaren.  

 

7.2 Throughput 

Här handlade det om själva medlingen och det verkade skilja sig relativt mycket hur man 

löser uppgiften här. Om man börjar med var medlingen ska ske så verkar det vanliga vara att  
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medlingen egentligen ska ske på en neutral plats, det verkar de vara överens om. Men det är 

ganska så ofta som den sker på annan plats, och detta känns för mig som en anpassbarhet i 

utövandet.  

 

Avsaknad av regler blir en variation i hur man gör 

Skillnaden i hur man gör en medling och vad som ingår, skiljer sig också från medlare till 

medlare. Medlarna är medvetna om att de gör något ovanligt och en har gjort på det här sättet: 

”Killarna hade accepterat att medlingsmötet skulle ske i affären i personalrummet, det är 

väldigt ovanligt att vi har det på samma plats som det hände….utan vi försöker ha medlingen 

på en neutral plats.” (medlare 1) 

En annan medlare pratade om en av sina annorlunda medlingar på detta sätt: 

”Ganska spektakulär medling. För då gjorde jag en helt ny grej, vi samlade allihopa sam-

tidigt. Jag radade upp alla …målsägarna på en lång rad… och kallade in en och en 

ungdom” (medlare 3) 

Detta kan man koppla till medlarnas utbildning, vad får de med sig och hur ska de använda 

det de lär sig. Får de tillräcklig kunskap eller är det brist på kunskap som gör att de måste 

komma på lösningar själva?  

 

Här tyckte jag mig kunna se om inte en personlig utformning på medlingarna så ett stort 

utrymme att utveckla och i vissa fall utforma sin egen nisch. Det kan vara ett dilemma med 

medling som verksamhet i Sverige, det finns inga tydliga regler på hur det ska vara och detta 

kan både främja och skada utvecklingen. En medlare utrycker detta på följande sätt.”Man 

skulle önska att någon ställde större krav på vad som behövdes för att vara medlare. Det 

skulle jag önska. En tydligare profil behövs… för det är en otydlig roll nu som inte är 

bra.”(Medlare 2) 

 

Samstämmighet i hur man gör 

Det finns viss samstämmighet bland medlarna, när det handlar om hur man gör en medling. 

Detta är bland annat hur man själv ska vara under en medling, tyst och hjälpa till på traven 

om de fastnar i något. Det är alltså enligt dessa medlare viktigt att inte föra samtalet utan att 

ha koll på läget och stödja vid behov.  
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Avtal 

Detta med avtal är en annan bit som de inte gör samma inom. En medlare tyckte inte alls att 

man skulle använda sig av avtal och om man så skulle så behövde man mer under fötterna. 

Alltså medlaren tyckte inte att man var kvalificerad att göra detta. Detta skulle man kunna se  

som en avgränsning av rollen för just denna medlaren. De andra två däremot var mer positivt 

inställda till både ekonomiska och förhållandekrav. En av medlarna hade t.om. ett ganska 

stort sådant där säger denne så här:”Det har var det första riktigt juridiskt bindande avtalet, 

det är inte så många som gör sådana avtal. Vi fick till och med ta hjälp av stadsjuristerna för 

att få det riktigt”. (Medlare 2) 

Detta visar också prov på att denne har definierat gränsen för sig själv och sin profession. 

 

Viktigaste i rollutformningen under detta avsnitt 

Det viktiga under detta skede av ärendets gång för rollutformningen var att det fanns viss 

variation i hur man gjorde medlingarna men också viss samstämmighet. Det var vissa saker 

som de alla tyckte att det var så viktigt att de gjorde samma men sedan var det saker som de 

hade olika åsikter om som de egentligen i stort sett gjorde som de ville med. Avtal var en 

annan sida som de gjorde olika och hade olika åsikter om.  

 

7.3 Output 

Effekter av medlingen 

Vad hände efter medlingen? Om detta handlade intervjun inte så mycket om och det var inte 

mycket som kom fram om detta. Det fanns en tanke om att ringa och kolla av hur det hade 

gått efteråt hos vissa av medlarna men inte hos andra. Det alla dessa försökte ha koll på var  

om de hade återkommit i brott i polisens register. Medlarna hade nästan ingen kontakt med 

socialsekreterare, skola eller andra vuxna runt omkring ungdomarna, varken runt offer och 

gärningsmän. En sa t.o.m. att det inte var deras jobb, det ligger ju en poäng i det och det 

kanske behöver göras tydligare exakt vad som ligger i deras yrkesroll. Detta är enligt mig en  

bit som man bör definiera mer för här verkar inte medlarna ha riktigt koll på vad de ska göra 

och inte, här gör de precis som de tycker. 

 

Viktiga bitar i rollutformningen under denne del 

De hade inte direkt någon efterkoll på de olika parterna och detta avgjorde de i grunden att 

det inte ingick i deras jobb, deras roll. Detta är ett viktigt perspektiv när det gäller deras roll,  
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de vet här att det inte ingår. Sedan kan de tycka vad de vill om det (och även vi andra kan 

tycka vad vi vill om det) 

 

7.4 Återkoppling 

Under denna rubrik handlar det om hur medlarna hanterade eftersituationen, vem kontaktade 

de, varför och hur hanterade de sitt eget behov av att prata om sina ärenden? Allt detta in-

verkar på hur man hanterar sin roll, vilka tycker man själv att man har förbindelser med och 

vilka tar man hjälp av och vilken hjälp finns det när man behöver bearbeta. 

 

Återkopplingen till olika instanser och de medverkande i medlingarna skiljde sig ganska 

mycket åt, alla verkade få utlopp för sitt behov av att återkoppla. Alltså de hittade sina egna 

vägar att få återkoppling till fallen. Även här är det således ganska individuellt, man gör som  

man vill helt enkelt. Medlarna är ändå överens om att för sin egen del är det viktigt att åter-

koppla till parterna i medlingen, fast det dock inte alltid gjordes. De som arbetade i stor-

staden hade mer rutiner på vad som skulle göras men dessa hade de skapat själva, för det 

finns inget krav enligt lagen att återkoppla. Medlaren i den mindre kommunen återkopplade 

mer sporadiskt och tog mer tillvara på medlingen som en återkopplingssituation. Denne 

”sög” åt sig all feedback som kunde komma ur medlingssituationen, alltså var det någon som 

”kvittrade” efter en medling, så hade medlingen varit positiv. Där var också det för mesta allt 

lite mer informellt, inte så mycket papper utan mer muntlig återkoppling. Detta kan givetvis 

handla om att det är ett litet ställe men lika mycket om medlarens personliga tycke och smak. 

En annan medlare uttryckte sin åsikt om återkoppling på följande sätt. ”Ja, alltid åter-

koppling kanske två, tre veckor efter medlingen. Jag ringer då till båda parterna och kollar 

upp vad de tyckte, det görs alltid.” (Medlare 1) 

Det handlar i alla dessa fall om fingertoppskänsla när man ska göra vad och hur mycket man 

ska göra. Det ger en frihet att inte vara tvingad till att göra vissa saker men också en osäker-

het.  

 

De flesta nöjda 

De var nästan alltid personligt nöjda med medlingarna och om de hade gjort något misstag så 

använde de sig av den lärdomen för att inte göra samma misstag nästa gång. Det görs misstag 

men om det hänt tråkiga saker efter en medling t.ex. att någon har återgått till att begå brott 

så ses inte det som ett personligt misslyckande. Det betyder att de vet sina rollgränser, de vet  
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när deras ansvar slutar. Det är medlingsmötet i sig som är det viktiga och har det gått bra så 

ser de sin framgång och känner lycka i det. De tar medlingsmötet som ett sätt att lära sig och 

ett sätt att utvecklas och bli bättre. 

 

”Att prata av sig” 

”Att prata av sig”, som jag uttryckte det i mina intervjuer gjorde medlarna alltför sällan men 

det fanns utrymme att göra det om man ville. Det fanns heller inga rutiner för att ”prata av 

sig”. Om man behövde det så sökte man själv upp kollegor och i ett fall ett nätverk.  

 

Handledning användes sällan och hade inte vid alla tillfällen funnits men var inget som 

någon av dem uttryckte en avsaknad av. Som på många andra ställen i intervjumaterialet 

känns det som att medlaren måste vara stark i sig själv och hitta egna vägar, de får ingenting 

serverat. Det nätverk som bildats med en av medlarna har gjorts på egna initiativ och har 

blivit ett sätt att utveckla sig och få prata av sig för den medlaren som ingick i detta 

De medlare jag har intervjuat har idag hållit på relativt länge med medling och har erfarenhet 

av både medling och andra verksamheter och jag tycker att det framgick att de använde sig 

av gamla erfarenheter för att fungera i sin nuvarande roll.  

 

Att utvecklas 

För att sedan utvecklas som medlare och få feedback ”sög” de åt sig om de fick reda på något 

positivt som hade hänt för dessa parter efteråt. Problemet är bara att de gånger som de be-

rättade för mig att de fått reda på sådana positiva efterverkningar så var det en slump, det var  

inte på möten eller vid återkopplingar utan från andra av helt andra orsaker. De tog detta och 

satte på sitt glädjekonto….. en uttryckte det så här: 

”Det är en väldig glädje i att över huvudtaget få se människor ta ett steg i sitt liv, det är det, 

det är en djup glädje.” (Medlare 2)     

 

Rollutformningen under återkoppling 

Även under detta skede så var det individuell utformning som gällde, denna gång i 

återkopplingen, där gjorde man också som man tyckte var bäst. ”Prata” av sig och utvecklas i 

det var ett bristande moment och ville de det så fick de söka upp det. Det gällde att vara aktiv  

i den delen av rollutformningen. Ett sätt där de utvecklades och lärde sig var i sitt eget arbete, 

då både av misstag och av vad som verkade fungera.   
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Övriga områden som hör medlingen till 

Medlingslagens syfte är klart och tydligt och det gör det enkelt för medlarna att följa. Syftet 

med medling i lagen är att gärningsmannen ska få ökad insikt, brottsoffer ska få möjligheter 

att bearbeta sina upplevelser och att det hela ska var helt frivilligt för båda parterna. Jag 

tycker detta kan vara en möjlighet för medlarna att ha något och gå på, så därför frågade jag 

om detta hade infriats i medlingarna. Detta var något som alla hade lagt in som obligatorium, 

alltså det var något som de försökte följa och som i alla dessa fall jag har fått berättat för mig 

infriades enligt dom själva. 

 

Sedan är det så att medling finns som del inom något större som man på svenska kallar 

Reparativ rättvisa. Denna filosofi ska ligga till grund för medlingen och hur medlingarna 

utförs. Denna grundtanke arbetade de alla efter men det var en av mina respondenter som sa: 

”Det där är en klurig  jäkel…..jag blir bara mer och mer fundersam över det.” (Medlare 3) 

Det kan alltså för vissa kännas lite svårt och obeskrivligt, detta är ett dilemma och en 

utvecklingsmöjlighet inom utbildningen till medlare om man fortfarande vill kalla att det ska 

vara en del av grunden för medlingen.  

Brås utbildning är egentligen den enda utbildning som man kan få i Sverige och denna 

frågade jag lite om. Medlarna var inte helt nöjda med denna utbildning. Den var för liten, den 

var inte samma för alla och den var ingen återkommande utbildning var några av de 

kommentarer jag fick på det. Det handlade mycket om andra utbildningar och erfarenhet vid 

sidan om Brås utbildning för dessa medlares sätt att utföra sin praktik. 

Det personliga intresse som jag såg hos medlarna tror jag bidrog till deras rollutformning, det 

finns dåliga riktlinjer hur man ska göra och deras personliga engagemang hjälpte dem.  

 

7.5 Jämförelse med vad litteraturen skriver  

Jag tänkte titta på några av de saker som jag tidigare skrev i mitt teorikapitel och se hur det 

blev, stämde det eller hur var det för de medlare jag intervjuade. 

 

Det är vanligen den polis som utreder brottet som frågar gärningsmannen om intresse för 

medling. Därför är polisens roll mycket viktig 

Detta stämde sisådär, tanken är ju att det är polisen som ska informera om medling men enligt 

det material jag har fått in så har det inkommit både från socialtjänst, skola och indirekt ifrån  
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gärningsmän själva. Det läggs på medlaren att jobba mer för att profilera sig inför andra och 

sprida sitt budskap när polisen inte sköter sitt jobb.  

 

Förmöten sker i förberedande syfte inför ett medlingsmöte, dessa finns enligt lagen inget krav 

på att ha utan medlaren avgör detta själv 

Mina intervjupersoner hade uteslutande alltid förmöte, dock inte alltid personligen. Detta är 

något som verkar ha blivit en naturlig del av medlingsprocessen. Detta med förmöten är något 

som medlarna själva tyckte var så viktigt att de alltid fanns med. Det är ett uttryck för person-

ligt tycke men också här ett samtycke medlarna emellan. 

 

Det kan vara värdefullt att medlaren tar kontakt med båda parterna en tid efter medlingen 

även om inga avtal har ingåtts.  

Här gällde som sagt delade meningar om detta. Två stycken tyckte att det var väldigt viktigt 

och en kände att det inte alltid behövdes utan använde sin fingertoppskänsla för att veta när 

det behövdes. Ännu ett uttryck för personligt tycke. Ingenting är fel om man inte har något att 

gå efter, det finns ingen lag eller riktlinjer som säger att man ska göra på ena eller andra sättet. 

 

Den i särklass vanligaste samarbetspartnern för medlingsverksamheten är polisen. Därefter 

kommer socialtjänsten och den tredje vanligaste samarbetspartnern är åklagaren. 

Detta stämde till viss del men det fanns en av dessa som aldrig hade kontakt med åklagare 

eftersom de hade gjort avtal om att förundersökningsledaren kunde besluta när medling skulle 

ske. Detta ligger oftast på åklagaren annars.  

 

Det är viktigt att man lär sig att skilja på den rollen (som t.ex. socialsekreterare, fältassistent) 

och rollen som medlare. Det är viktigt dels för sig själv, dels för sina samarbetspartners men 

framförallt för de parter som ingår i medlingen. 

En av medlarna tyckte inte att det gick att kombinera dessa rollen utan att man inte skulle 

jobba med ungdomar i sin andra roll. Medlaren trodde att om man t.ex. var socialsekreterare 

så skulle den rollen ta över och man skulle behöva prioritera den. Medlaren trodde dock att 

det var mest för din egen skull som det var svårt att ha två så lika roller.  
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8 Diskussion 
Det fanns teman i material som framgick tydligare och dessa tänkte jag nu ta en närmare titt 

på utifrån min uppfattning av intervjuerna. Det områden som blev de tydligaste för mig var:   

• Påverkan på input, de förväntningar som ställs på dig som medlare 

• Personligt yrkesnätverk, egna erfarenheter 

• Personlig utformning av yrket   

• Lärande i praktik 

 

8.1 Påverkan på input, de förväntningar som ställs på dig som medlare 

Ett bra samarbete och att komma ut med information till de instanser som kan tänkas vilja 

använda sig av medling var viktigt för alla de intervjuade. Att visa vad man jobbade med, 

både för avgränsning gentemot annan verksamhet men också som en påminnelse om vad de 

sysslar med och att de verkligen fortfarande håller igång var viktiga delar av detta arbete. Den 

medlare som tillsammans med andra medlare startat ett nätverk resonerade så här: ”Samtidigt 

som vi har de här nätverksmötena så bjuder vi in köpmannaföreningen och polisutredarna. Så 

de får ju en påminnelse om att vi håller igång vårat nätverk med medlingen….Så vi håller alla 

uppdaterade.” (Medlare 3) 

 

Informationen som man försöker förmedla utåt då någon har en förvrängd bild av vad och 

hur man använder medling kan gå till på följande sätt.  
Det har hänt att någon skola har ringt och vill ha medling och det har känts som att då har dom 

tyckt att dom har löst sina problem på skolan genom att få eleverna att gå med på medling, då har 

vi kanske markerat att….i det fallet hade vi ett möte med lärare och rektor….., man markerar vad 

som kvarstår av skolan ansvar. (Medlare 2) 

 

Det arbetas en del på att få samarbetspartner att förstå vad medling är och när jag frågade om 

orealistiska förväntningar från någon part var det ingen som tyckte sig se detta från någon 

myndighet möjligen från någon privatperson. I dessa kommuner har man arbetat länge med  

medling och då kan det bero på ett väl upparbetat samarbete och information.  

 

8.2 Personligt yrkesnätverk, egna erfarenheter 

Det nätverk som medlarna har från tidigare yrken eller fortfarande innehar är en källa till 

möjligheter för dem. Detta kunde användas antingen som en legitimitet, tillit eller möjlighet  
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till gott samarbete och möjligheter att påverka ingången av ärenden. Det kändes som att 

dessa tyckte det var en fördel att ha dessa möjligheter att påverka och samarbeta på. Det man 

kan fråga sig är om det behövs för att verka som medlare eller om det behövs för att bygga 

upp en legitimitet och kunskap om medling. Kan det vara så att senare när verksamheten har 

satt sig och fått en självklar plats i samhället kommer detta inflytande och personliga 

yrkesnätverk inte att behövas? En av medlarna uttrycker det så här: 

”Det är bra att använda stämpel på armen där ibland, den är gynnsam. …..” (Medlaren är 

lekmannamedlare och arbetar också inom räddningskåren) medlare 3 

Här ser vi prov på att aktivt använda sig av som i detta fallet yrket vid sidan om. 

 

8.3 Personlig utformning av yrket  

Det finns en stor möjlighet och frihet för medlarna att utforma sin praktik som de vill, (inom 

vissa gränser). Lagen reglerar verksamheten i vissa hänseenden men den ger också medlaren 

en stor frihet att sätta sin egen prägel på det. Denna frihet kändes också som att den utnyttjad-

es, i och för sig på ett bra sätt eftersom alla dessa medlare, enligt egen utsago ansåg sig göra 

ett gott arbete. Det blir en del av rollen att man har sin egen stil, det ger en möjlighet att göra 

som man anser är bäst men också en osäkerhet inför vad som är rätt och riktigt. Utbildning-

ens knapphet kan också komma in här då man i brist på likriktighet och samspelthet inom 

medlingsverksamheten blir utlämnad mycket till sin egen förmåga att utforma rollen på ett 

tillfredställande sätt. Detta visar en av medlarna prov på då denne säger så här: 

”Jag var väl mest nervös över hur det skulle fungera med så många….det hela var så lyckat 

tycker jag. Det var en annorlunda medling.” (Medlare 3) 

Nervositeten här tycker jag visar prov på at man undrar om det man gör kommer att  

lyckas även om man gjorde på ett annorlunda och oprövat sätt, då blir det något man kan 

lägga till sin roll.    

 

8.4 Lärande i praktik 

Det jag märkte i mina intervjuer var att ett av de sätt som medlarna vidareutbildade sig på var 

att lära av sina misstag. Misstag hände och då fick man göra det bästa av situationen men 

också ta med det till nästa gång att inte göra samma sak igen. Medlingsverksamheten i 

Sverige är ny och behöver fastare ramar för att medlarna inte ska behöva använda sin praktik 

som ett lärocenter. Detta kan ge en utformning av rollen som ingen vet var den slutar. Det får 

inte bli att den enda lärokälla medlaren har är denne själv. 
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Medlarna i min undersökning hade en personlig vilja att utvecklas och då använder man sig 

av de medel som finns, detta skulle man givetvis kunna ta fasta på och använda sig av i t.ex. 

nätverk och liknade och organisera upp det, dels för att ta vara på den erfarenhet som finns 

och dels för att ge både nya och gamla medlare möjligheten att utvecklas och lära sig nya 

saker. Den medlare som ingår i ett sådant nätverk säger så här om sitt nätverk:  

”Vi har ju vårat nätverk här i kommunen där vi har lite rollspel och sådana träningsgrejer. 

Vi går igenom olika medlingsfall och har lite handledning.” (Medlare 3) 

Utbildningen skulle kunna utvecklas och bli bättre på att ta vara på alla dessa erfarenheter 

som finns och bli en bredare, återkommande och tillräcklig utbildning 
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9. Slutord om medlarrollen utifrån empirin 
Att hålla berättande intervjuer med medlare vid brott för att själv kunna se hur de utformar sin 

roll har gett mig möjlighet att se andra intressanta aspekter av rolluppbygganden än jag hade 

gjort annars. Detta har också gett mig en inblick i deras vardag som har gjort att jag har haft 

svårare att ta ut det som är viktigt och det som tillhör rolluppbygganden. Jag fick ihop 

material som inte bara passade till detta ämne utan även andra intressanta infallsvinklar. Men 

denna gång var det rollen som intresserade mig. 

 

Det handlar om att tillägna sig en roll som man vet väldigt lite om, det finns få regler och 

beskrivningar om hur man gör. Klarar man av en sådan situation? Dessa medlare har gjort det 

enligt mig men jag föreställer mig att det inte alltid har varit ett lätt och tacksamt jobb. Jag 

beskrev i bakgrunden Granérs tankar om den sociala rollen och det han skrev om att man var 

tvungen att blanda in förväntningar och tankar om rollen från tre olika håll, uppifrån, gruppen 

man ingick i och sig själv. Detta förstår jag nu hur bra det överensstämmer med verkligheten 

och hur jag trodde det kunde vara. Att bli just medlare vid brott i ett land som Sverige som har 

lite erfarenhet, dålig lagstiftning och ingen rättslig tradition att hantera brott på detta sätt kan 

vålla bekymmer. Jag anser också att vi många gånger är ett land som inte har så lätt att släppa 

på traditioner och hjälpa in nya idéer.  

 

Jag skrev tidigare om en undersökning som var gjord i Amerika. Det som intresserade mig 

framförallt i den studien var detta om varför brottsoffer ställer upp till medling. I den under-

sökningen så var det så att brottsoffren ställde upp för att få ersättning av gärningspersonerna. 

Om detta också skulle vara verkligheten i Sverige så skulle förutsättningarna och syftet med 

medling delvis ändras. Detta skulle då också bli en omställning i rollen för medlaren eftersom 

de då skulle kunna få liknade roll som en domare och att de inte skulle kunna fokusera på 

själva medlingen i lika stor utsträckning. Anledningen till att ta upp det här i mitt slutord är att 

det finns många utomstående förutsättningar för hur medling vid brott i Sverige ska fungera 

och hur en medlare utifrån detta ska utforma och behärska sin roll. 

 

Sist men inte minst tycker jag att man bör vara stark och tro på sig själv, veta var man har sig 

själv och vad man vill med sitt yrke för att kunna bli medlare vid brott i dagens Sverige. 
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Bilaga 1 
 
Lag (2002:445) om medling med anledning av brott 
 
         Utfärdad: 2002-05-30 
 

 
 
 
 
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 
följderna 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 gärningsman och 
målsägande. Det brott som medlingen avser skall vara anmält 
till polisen. Dessutom skall gärningsmannen ha erkänt gärningen 
eller delaktighet i denna. 
 
Medling får endast ske om det med hänsyn till samtliga 
omständigheter framstår som lämpligt. Om gärningsmannen är 
under tolv år får medling ske endast om det finns synnerliga 
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 finns 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Bilaga 2 

 
Intervjumall för intervju med medlare 
 

Medlaren har ombetts att berätta om två stycken ärenden som han eller hon har arbetat med.  

Av dessa två stycken ska en ha gått till medlingar och en ska ha avböjts medling av medlaren.  

Vad handlade medlingen/förfrågan om? Hur gick ärendet till? Följande bör vara med 

berättelsen annars frågas det på detta! 

 

Input/Intake 

Vilken myndighet inkom med ärendet?  

Hade denna person några uttalade önskemål, tankar om hur det skulle gå till eller vad detta 

ärende skulle resultera i?  

Har denna myndighet någon sådan? Sa i så fall personen detta med ord eller var det en känsla 

som ingav sig? T.ex. kändes det eller sades det vem som skulle ha mest nytta av medling i 

detta fall? Offret eller gärningsmannen?  

Var det någon person som ofta hade inkommit med ärenden till dig så att ni kände varandra? 
 

Gick detta möte till medling? 

Varför gjorde det det? 

Varför gjorde det det inte?  

När avgjorde du att det inte var medlingsbart, hölls förmöte med båda parterna innan det 

avgjordes? 

Återkopplade du till den person som hade inkommit med ärendet att det inte blev någon 

medling? Gjorde du det till någon annan? 

Hur reagerade denne då? 

Fanns det någon tanke på s.k. indirekt medling (parterna möts ej utan ombud medlar 

emellan)? 

Om det inte blev någon medling: sluta då här med frågor. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Throughput 

Medlingen som genomfördes; hur fungerade den? Vad hände? Positivt eller negativt?  

Gjordes några avtal? Av vilken karaktär var dessa i så fall? 

 



 

Hur kändes medlingen för dig personligen? 
 

Output 

När medlingen sedan var gjord, vad hände då? 

Vad var resultatet av medlingen? 

 

Återkoppling 

Vem återkopplades det till, den som inkom med ärendet? Andra? 

Diskuterade du medlingen med kollegor, hur det kändes, vad som gick bra, dåligt etc. har du 

kanske tagit upp det som exempel någon gång? 

Togs det upp på handledning?  

Fanns det senare någon kontakt för dig med offer eller gärningsman?  

Om det fanns det, var det då någon speciell orsak till denna kontakt, t.ex. avtal som skulle 

följas upp eller vilja från någon av parterna? 

Om det inte fanns någon kontakt fick du då reda på något sätt hur det gått ändå för någon eller 

båda av parterna? 

Hur och av vem i så fall? 

 

Efter medlingen kändes det som att alla intressenters förväntningar hade infriats, t.ex. 

socialtjänst, polis, offer gärningsmän, brå? 

Vet du vad dessa har för förväntningar på dig eller er? 

Lagstiftningen säger att gärningsmannen ska få ökad insikt om brottets konsekvenser och 

brottoffer skall ges möjlighet att bearbeta sina upplevelser. Medlingen ska vara helt frivillig 

för båda parterna? Tycker du att dessa syften infriades 

 

Teorin reparativ rättvisa ska enligt brås intentioner ligga till grund för medling, tycker du att 

den gör det för dig i de exempel du har berättat om eller arbetar du utefter andra tankesätt? 

 

Varför valde du just detta fall att berätta om? 
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