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“As kids, we're taught that there's good and evil.
And the good guys are the heroes that save the day, and the bad guys are
the criminals behind bars.
But that's just not reality.
What's your response to critics who say these criminals don't deserve a
second chance? What successful person in life has not been given a second
chance?
Even the most vilified people in our society can turn their lives around.
They just need help.
And when you don't give people a chance to get better, then you rob them of
their families, their futures, and any ounce of hope.
And once you lose hope, you lose your will to live.
So, reuniting families is the first step to building a better society.
The problem is that most people don't believe that these criminals deserve
help.
Instead, it's, "Go to jail, pay your debt, and get a fresh start.
But there's no such thing as a fresh start when you've been inside the
system.
It's like quicksand.
It sucks you in.
And that's my dream for this case that we all work harder to see the good
in people instead of the bad.
And that's for all of us, no matter what mistakes we make, to just have the
ability to get and to be better.”

Källa: manusförfattaren Peter Nowalk1
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Förkortningar
BRÅ

Brottsförebyggande rådet

CEPEJ

European Commission for the efficiency of Justice (CEPEJ) (2007)13
Guidelines for a better implementation of the existing recommendation
concerning mediation in penal matters

EU

Europeiska unionen

FN

Förenta Nationerna

IMSE

Institutet för Medlarutbildning i Sverige

IVO

Inspektionen för vård och omsorg

LuL

Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Medlingslagen

Lag (2002:445) om medling med anledning av brott

No. R (99)19

Europarådets rekommendation No. R (99)19 om medling vid brottmål

OSL

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

Prop.

Proposition

SFM

Svenskt Forum för Medling och konflikthantering

SIM

Stiftelsen Svenska Institutet för Medling

SKL

Sveriges Kommuner och Landsting

SoL

Socialtjänstlag (2001:453)

SOU

Statens offentliga utredning

1 Inledning
”Bäste justitieminister Morgan Johansson
Jag skriver till Dig i egenskap av att jag arbetar som koordinator för medlingsverksamheten i
Nordvästra Skåne. Vår medlingsverksamhet består av ett samarbete mellan 9 kommuner, och
min funktion är att se till att medlingar enligt Medlingslagen (2002:45) kan erbjudas och
komma till stånd. Under 3 år har jag haft förmånen att få utbilda medlare, samarbeta med de
olika kommunernas medlingssamordnare, ordna fortbildning och därmed ge inspiration till
alla inblandade parter, som möjliggör medling.
Alla vi som arbetar med medling, ser vilket kraftfullt instrument en väl genomförd medling är.
Trots det brottas vi hela tiden med hur svårt det är att nå ut till ungdomar, poliser, vuxna som
finns runt ungdomar och till allmänheten. Information är en färskvara, och mycket tid går åt
till att informera, om och om igen. Trots detta är det svårt för budskapet att få fäste. Ofta har
jag, och mina kollegor runt om i landet, saknat och önskat att det fanns en central funktion, en
nationell instans, dit vi kan vända oss för stöd och legitimitet för våra insatser. En central
funktion behövs också, inte minst, för att samla och tillhandahålla statistik. Idag vet vi inte hur
många medlingar som görs i Sverige, och vad de har för effekt. Det saknas förutsättningar för
nationell uppföljning och utveckling av medling. Lagen ger varje kommun möjlighet att själva
organisera medlingsverksamheten. Det är en förmån att ha den flexibiliteten, men det
resulterar samtidigt i att det är en stor skillnad över landet, hur man arbetar med
medlingsfrågor. Vissa kommuner har väl fungerande verksamheter, medan flera har ingen alls.
Vi behöver bli bättre och vi kan börja med att hämta inspiration från andra, t ex våra
grannländer.
Om vi tittar på Norge, så är medling en statlig verksamhet, med eget sekretariat, Konfliktrådet,
som lyder under justitiedepartementet. Under detta finns regionala konfliktråd i varje län, där
en eller flera heltidsanställda, arbetar med samordningen av medlingen i kommunerna. I Norge
arbetar man dessutom med skolmedling, grannmedling och medling i civila ärenden. Det görs
ca 9000 medlingar i Norge per år.
I Norge återfaller 20% av de frigivna från fängelserna, i brott inom 2 år. I Sverige är
motsvarande siffra 43%. De övriga nordiska länderna ligger mellan 27–36%.
I Finland är medling en statlig verksamhet och sorterar under socialdepartementet i samarbete
med justitiedepartementet.
Mitt arbete är i högsta grad brottsförebyggande och jag följer med stort intresse vad som
händer inom detta område. Jag har tagit del av ert program ”Tillsammans mot brott”, där jag
tyckte att medlingen fick alldeles för lite utrymme. Jag saknade resonemang för hur man bättre
kan ta till vara denna konfliktlösningsmetod. Jag anar ett samband med att ingen på central,
nationell nivå har tagit sig an och fördjupat sig i medlingsfrågor. Mellan 2003–2007 hade BRÅ
ett regeringsuppdrag, att utforma ett sätt att arbeta med medling vid brott. 2007 upphörde
Medlingssekretariatet och BRÅ:s ansvar, därefter var det ingen som övertog det nationella
ansvaret.
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I regeringens brottsförebyggande program, önskade ni inrätta en nationell samordnare för
brottsförebyggande frågor. Där kunde medlingsfrågor haft en naturlig plats. Riksdagen sa
emellertid nej till detta förslag.
Icke desto mindre behöver just medlingsfrågorna ett nationellt forum där verksamheterna kan
belysas, stöttas, statistikföras och lyftas i brottsförebyggande sammanhang.
Medlingen behövs som komplement till det rådande rättssystemet. Medlingen är konfliktlösande
och därmed förbyggande mot nya konflikter. Det är fredsarbete på gräsrotsnivå!
Jag skickar här en inbjudan till Dig, Morgan Johansson, att komma och besöka oss i
Ängelholm. Vi arbetar idogt med att hålla medlingsfrågan vid liv och utveckla den.
Ta vara på allt engagemang som finns i kommunerna och hjälp oss att bli bättre och synligare.
Hjälp oss att hjälpa unga människor att lösa sina konflikter på fredlig väg. Hjälp oss att
förmedla insikter, som gör att våra ungdomar kan ta bra beslut som trygga individer.
Jag är övertygad om att varje timme och krona som satsas på medling, ger flerfaldigt tillbaka.
Frågan är hur mycket?
Låt oss tillsammans ta reda på hur mycket, så att vi efter det kan sätta tydligare mål, för att bli
ännu bättre.”2
1.1

Bakgrund

Ovan återgivna brev är skrivet av Ingela Torstensson-Hedberg, koordinator för
medlingsverksamheten i Nordvästra Skåne. Brevet fångar medlingens betydelse. Brevet fångar
också essensen i den kritik som finns mot dagens medlingsverksamhet och fångar uppsatsens
problembeskrivning.
Vad är då medling vid brott?
Medling har funnits i Sverige sedan slutet av 1980-talet och internationellt har det funnits
betydligt längre än så.3 De flesta som utbildas i medling vid brott gör det via privata aktörer
och de flesta medlarna som genomgått en medlarutbildning har gjort det antingen hos Pia
Törnstrand, som också är ordförande för Svenskt Forum för medling och Konflikthantering
(SFM), eller Institutet för Medlarutbildning i Sverige (IMSE).4 Därför är det passande att de får
stå för definitionen av medling vid brott i denna uppsats:

2

Brev från Ingela Torstensson-Hedberg, koordinator för medlingsverksamheten i Nordvästra Skåne, skickat till
Morgan Johansson.
3
Jacobsson & Wahlin, 2017, s. 3.
4
Jacobsson & Wahlin, 2017, s. 33, https://piatornstrand.se/ och http://www.medlarutbildning.com/
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Pia Törnstrand beskriver att ”medling vid brott är en process som kan göra mycket gott för våra
ungdomar. Det handlar om att ta ansvar, förstå konsekvenser genom direkt kontakt, påverkan
på en själv och den andra parten. Under en vanlig rättsprocess möts parterna normalt bara
under själva rättegången. Där finns oftast inget eller väldigt lite utrymme för parterna att
beskriva sina tankar och känslor kring brottet. Medling är ju till för bägge parter och är frivillig
för båda. Jag kan ibland möta ståndpunkten att brottet är för grovt och inte kan komma på tal
för medling. Tvärtom, forskningen slår fast att; ju grövre brottet är desto större effekt har
medling. Det viktiga är att individen själv får avgöra om hen vill delta eller inte”.5

Sedan 1 januari 2008 är Sveriges kommuner skyldiga att kunna erbjuda medling vid brott till
alla unga gärningspersoner under 21 år enligt 5:1c Socialtjänstlag (2001:453) (SoL). IMSE
beskriver vidare att ”Medling vid brott är en del i det svenska rättssystemet och samtliga
berörda myndigheter och den lokala medlingsverksamheten behöver samverka för att medling
ska kunna bedrivas på ett kvalificerat och rättssäkert sätt.”6
Tankar om reparativ rättvisa har manifesterats i Lag (2002:445) om medling med anledning av
brott (Medlingslagen). Vad säger egentligen lagen? Praktiker, professionella medlare, vittnar
om att Medlingslagens formuleringar är luddiga och sätter käppar i hjulet för deras arbete. 7 Vad
är en kompetent och rättrådig medlare? Medlingsförfarandet ska ske skyndsamt men vad räknas
som skyndsamt? Medlarens opartiskhet framhävs, men är detta praktiskt möjligt? Forskaren
Maritha Jacobsson från Umeå universitet betonar att Medlingslagen är tandlös och att ingen
tittar på den vilket ger frågeställningen; varför ska den finnas till för? 8 Tillsammans med
forskaren Lottie Wahlin från Umeå universitet konstaterar dem i sin rapport ”Medling vid brott;
en enhetlig svensk modell?” att medling vid brott förekom i olika omfattningar i 181
kommuner. Det är 2/3 av Sveriges kommuner, dessa var organiserade i 83 verksamheter. 9
Författarna avslutar sin rapport med slutsatsen att nationell samordning behövs.10

Redan 2010 från SFM:s sida förespråkades också nationell samordning med påtryckningar att
det skulle inrättas.11

5

https://piatornstrand.se/medling-vid-brott/
http://medlarutbildning.com/om.html
7
Brottsmedlargruppen, SFM, 2018-03-07.
8
https://www.svd.se/var-tredje-kommun-utan-medling
9
Jacobsson & Wahlin, 2017, s. 31.
10
Jacobsson & Wahlin, 2017, s. 48.
11
Dialog med Pia Törnstrand, SFM ordförande, 2018-03-14.
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”Medling är en avlastning för brottsutsatt och gärningsperson. Även för samhället. Ändå är
medling i Sverige på väg att dö ut…Vad görs för att förhindra detta? Vilka behöver ta sitt
ansvar för frågan? Ensamheten hos medlingsverksamheterna i landet är stor – vissa kommuner
erbjuder inte ens medling, trots lagkrav på detta. Det behövs en förändring. Frågan är: hur
går vi tillväga för att uppnå förändring?”12

Var och vad är flaskhalsen? Det tycks vara svårt att gå från tal till handling även om de allra
flesta verkar vara eniga och överens om att nationell samordning behövs.13 Ingen gång har
brottsmedlarna själva beretts tillfälle att säga sitt i frågan, vilket är underligt eftersom det är
dem i synnerhet som berörs av frågan. Därför tar denna uppsats sikte på att vara Sveriges
brottsmedlares röst (genom enkätundersökning) avseende om nationell samordning behövs
eller om det bara är ett akademiskt påhitt. Är nationell samordning räddningen för
brottsmedlingens framtid?

1.2 Hypotes
Det behövs nationell samordning för medling vid brott. Nationell samordning är lösningen på
många av de problem och utmaningar som medling vid brott har idag, praktiker14 anser helt och
hållet att följande påståenden stämmer med vad som skulle hända om nationell samordning
inrättades för brottsmedling:
•

Det skulle hjälpa medling vid brott i Sverige om nationell samordning fanns

•

Det är en förutsättning för mer likartad medling vid brott i hela landet

•

Det är en förutsättning för mer tillgänglig medling vid brott i hela landet

•

Det skulle göra medling vid brott i Sverige mer rättssäker

•

Det skulle underlätta kvalitetsbedömning och kvalitetssäkring av
medlingsverksamheterna

•

Det skulle hjälpa att få fram statistik exempelvis på hur många medlingar vid brott som
genomförts

•

Det skulle hjälpa med uppföljning och utvärdering av medlingsverksamheterna

•

Det skulle bli lättare att genomföra nya rutiner nationellt

12

Dialog med Emmelie Michael, socionom och medlare, 2018-03-07.
Se vidare bakgrund till hypotes, avsnitt 1.2.1.
14
Med praktiker avses de som arbetar med medling vid brott och de som i sitt arbete kommer i kontakt med
personer som kan vara aktuella för medling vid brott.
13
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•

Det skulle kunna hjälpa medlare att bli mer kompetenta genom utbildning, fortbildning
och handledning

•

Det skulle underlätta samverkan mellan polis, socialtjänst, åklagare och andra berörda
aktörer

•

Allmänheten skulle få mer kännedom om medling vid brott som fenomen

•

Det skulle vara fördelaktigt utifrån brottsutsattas perspektiv

•

Det skulle vara fördelaktigt utifrån gärningspersoners perspektiv

•

Det skulle vara fördelaktigt utifrån ett samhällsperspektiv

1.2.1 Bakgrund till hypotes
”Vem var egentligen först med att uttrycka en vilja om att inrätta nationell samordning för
brottsmedling? Bra fråga… Det var så länge sedan att vi inte minns. Det är som en skiva som
går på repeat. Det komiska är att alla är överens men ingenting händer. Byråkrati och politik
i ett nötskal.”15

För att illustrera att nationell samordning aktualiserats om och om igen ges exempel från
2000–2018.

Redan innan Medlingslagen infördes höjdes röster om ett behov av nationell samordning för
brottsmedling. I utredning som föregick Medlingslagen betonades vikten av nationell
samordning, utredningen preciserade ansvarområdena med nationell samordning till frågor om
utbildning, kvalitetssäkring och metodutveckling mm.

16

Utredningen föreslog att

Socialstyrelsen skulle axla detta ansvar.17 I Socialstyrelsens remissvar till utredningen framgick
dock att de inte delade utredningens uppfattning och avsa sig rollen som nationell samordnare.
I likhet med utredningen ansåg regeringen att det fanns ett behov av en samordnande nationell
enhet. 18 Detta uppdrag hamnade istället för Socialstyrelsen på BRÅ. Samordningsansvaret
innefattade bland annat att fördela ekonomiska resurser, bedriva utbildning, metodutveckling
och kvalitetssäkring. Efter en tid ansåg regeringen att medlingen skulle ”klara sig själv” och
BRÅ avslutade sitt samordningsuppdrag sista december 2007.19 Inför upphörandet av BRÅ:s
samordningsansvar var frågan uppe igen om hur medlingen skulle samordnas i fortsättningen.
15

Brottsmedlargruppen, SFM, 2018-03-07.
SOU 2000:105, s. 14.
17
SOU 2000:105, s. 14 och 168 ff.
18
Prop. 2001/02:126, s. 31–32.
19
Jacobsson & Wahlin, 2017, s. 10.
16
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Med hänvisning till den tidigare utredningen 20 ansåg regeringen att det räckte med att
Socialstyrelsen fick tillsynsansvar eftersom detta redan var fallet för socialtjänsterna som
organiserade medlingsverksamheterna ute i kommunerna. Regeringen menade också att detta
var den lämpligaste lösningen och att en allt för stor detaljreglering inte skulle vara förenligt
med det kommunala självstyret.21 BRÅ betonade dock behovet av samordning i sin slutrapport
och det gavs tre tänkbara exempel för brottsmedlingens framtida organisering.22

På nationell nivå finns intresseföreningar exempelvis Svenskt Forum för Medling och
konflikthantering (SFM)23 och Stiftelsen Svenska Institutet för Medling (SIM)24 som erbjuder
plattformar för viss möjlighet till samverkan både genom konferenser, nätverksträffar,
medlingsseminarium i Riksdagen och dylikt. 25 Enligt SFM:s ordförande Pia Törnstrand har
föreningen aktivt jobbat med påtryckningar av frågan nationell samordning för brottsmedling
sedan 2010, med många olika försök att uppnå en förändring med målet att nationell
samordning ska inrättas.26
I Linda Marklunds avhandling från år 2011 ”Ett brott – två processer” betonas att Sveriges
medlingsverksamheter för brottsmedling behöver stort och tydligare stöd och utbildning på
samtliga nivåer. Författaren framhåller sin slutliga rekommendation enligt följande:
•

Det behövs på nationell nivå utses en enhet, grupp eller likvärdig instans (organ) som
kan ansvara för implementeringen av medlingsförfarandet.

•

Organet ska ansvara för utvecklingen av den reparativa rättvisan i Sverige i allmänhet
och utvecklingen av medling i synnerhet.

•

Organet bör således utveckla och organisera utbildning på området i samråd med
berörda aktörer såsom kommuner, åklagare, polisen, andra rättsvårdande och
behandlande aktörer. 27

Det är flera år sedan (2012) som EU-direktivet rörande miniminormer för brottutsatta antogs.28
Direktivet ställde ökade krav på medlemsstaterna att senast 2015 kunna erbjuda brottsmedling
20

SOU 2000:105.
Prop. 2005/06:165, s. 106–107.
22
BRÅ 2008(a) s.16–22. Dessa tre tänkbara modeller beskrivs närmare i avsnitt 2.4.2.
23
http://www.s-f-m.se/
24
http://sim-medling.org/
25
Se Marklund, 2011, s. 255.
26
Dialog med Pia Törnstrand, SFM ordförande, 2018-03-14.
27
Marklund, 2011, s. 264–265.
28
Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/29/EU.
21
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för brottutsatta och gärningsperson. Trots lagstadgad skyldighet att göra det finns fortfarande
kommuner som inte erbjuder medling. Av anförda anledningar skrev 2013 dåvarande ledamot
i justitieutskottet och rättpolitiske talespersonen Caroline Szyber (KD) och Lars Thunberg (KD)
kommunalråd att en nationell samordning behövs för att tydliggöra samverkansparternas
uppdrag och ansvar samtidigt som medlingsverksamheterna följs upp. Målet var att stärka
strukturen för brottsmedling och möjliggöra förutsättningar för brottsmedlingen att utvecklas.29

Umeåforskarna Maritha Jacobsson & Lottie Wahlin beskriver i sin rapport från år 2017
”Medling vid brott; en enhetlig svensk modell?” bristen på nationell samordning och ointresset
från politikerna som betydande. Författarna avslutar sin rapport med slutsatsen att om
brottsmedling ska fortsätta att existera och följa lagen i enlighet med lagstiftarens intentioner
behövs nationell samordning. Författarna betonar vidare att brottsmedlingen behöver ledning
och att en sådan instans kan ge det genom att den överser, samordnar, metodutvecklar,
kvalitetssäkrar, dokumenterar medlingsverksamheterna och har utbildningsansvar.30

Genom åren har media också uppmärksammat brister med brottsmedling och betonat behovet
av nationell samordning flertal gånger, många gånger i kombination med intervjuer av forskare,
politiker och medlare.31

I sammanhanget ska sägas att även enskilda medlingsverksamheter har i tid och otid lagt krut
på denna fråga, haft nätverksträffar, själva agerat samordnare och kontaktat politiker. Till
exempel brevet som inledde denna uppsats visar på detta.

29

http://www.s-f-m.se/2013/nyheter/artikel-hd-nationell-samordning-kravs/
Jacobsson & Wahlin, 2017, s. 44 och 48.
31
https://www.svd.se/var-tredje-kommun-utan-medling
https://www.hd.se/2013-03-20/nationell-samordning-kravs
https://www.sn.se/nykoping/fa-medlingar-unga-nekar-till-brott/
www.pt.se/nyheter/pitea/svagt-intresse-for-medling-vid-brott-10496816.aspx
www.nsd.se/ntm11492091
http://www.accentmagasin.se/forebyggande/det-svenska-medlingsfiaskot/
http://www.vlt.se/opinion/debatt/erbjud-medling-at-fler-brottsoffer
https://www.dn.se/debatt/ratten-till-medling-vid-brott-ignoreras-av-myndigheterna/
http://www.socw.umu.se/nyhet//.cid254706
30
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1.3 Syfte och avgränsning
Syftet med detta arbete är att utreda medling vid brott med fokus på hur praktiker32 upplever
medlingsverksamheterna och se om hypotesen33 för uppsatsen stämmer eller inte stämmer med
resultatet av den genomförda enkätundersökningen. Arbetet syftar också till att se om det finns
brister i Medlingslagen och hur medlingsverksamheterna bedrivs, och i de fall brister
uppmärksammas, diskutera hur dessa brister skulle kunna åtgärdas. I synnerhet diskuteras
nationell samordning.

Syftet i sig är avgränsande men för tydlighetens skull kommer utredningen av medling vid brott
inte behandla områden som forskare och författare redan gjort enligt följande: medlingens
historia och tillkomst, hur medlingsprocessen går till, medlingsmodeller (medlingsteorier och
medlingsstrategier), medlarens roll och verktyg, vilken roll medlingen har i rättskedjan, vilka
brott som lämpar sig för medling och när medling anses mindre lämpligt, dialog vid allvarliga
och integritetskränkande brott samt ursäktens betydelse. Jämförelse av medling mellan olika
länder kommer inte att göras. Uppsatsen kommer inte beröra eventuell konflikt mellan det
kommunala självstyret och nationell samordning.34

1.4 Uppsatsens begränsning och karaktär
Arbetets redogörelser bygger främst på en begränsad undersökning, därför gör uppsatsen inte
anspråk på att vara heltäckande och uttömmande i sin framställning. Karaktären är en
argumentativ uppsats om medling vid brott och dess framtida existens.

1.5 Målgrupp och författarens målsättning
Målgrupp för denna undersökning är medlare vid brott och andra som i sitt arbete kommer i
kontakt med personer som kan vara aktuella för medling (advokater, åklagare, domare, jurister,
poliser, socialtjänst, osv.). Resultatet kommer även brottsutsatta, gärningspersoner och
32

Med praktiker avses de som arbetar med medling vid brott och de som i sitt arbete kommer i kontakt med
personer som kan vara aktuella för medling vid brott.
33
För att se vad hypotesen för uppsatsen är, se avsnitt 1.2.
34
För vidare läsning om medlingsteorier och vad de kännetecknas av se Norman & Öhman, 2011, s. 77–99, och
124–127. För vidare läsning om medlingsmodeller hänvisar jag läsaren till Jacobsson & Wahlin, 2017, s. 22 ff.
För djupare förståelse om medlingen är till nytta för brottsutsatt, hänvisar jag till Jacobsson et. al., 2013 och
Jacobsson et. al., 2012. För djupare förståelse om medlingens brottsförebyggande effekter hänvisar jag till
Sehlin, 2009. För vidare läsning om vilken roll medlingen har i rättskedjan, se Marklund, 2011. Om ursäktens
betydelse se Leer-Salvesen, 1999 och Leer-Salveseen, 2002. För vidare läsning överlag på brottsmedlingens
område se även mina tidigare uppsatser: Polfors, 2018, Polfors 2016a; Polfors 2016b och Polfors, 2015. Se även
Norman, 2016.
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samhället till gagn. Jag hoppas på att kunna väcka politikers och sedermera lagstiftares intresse
för uppsatsämnet nationell samordning för medling vid brott, med en förhoppning om att
medlingsverksamheten kan utvecklas och ges det stöd som medling vid brott i Sverige förtjänar.

1.6 Metod och material
Rättsdogmatisk metod, rättsvetenskaplig metod, juridisk metod, rättsanalytisk metod… ett kärt
barn har många namn.35 Under utbildningen har vi elever stött på förespråkare av den ena och
den andra metoden, vissa professorer enas om dess betydelse och innehåll medan andra har en
helt annan uppfattning. Vad som ingår i respektive metod är ofta omdebatterat. Det är också
olika mellan universitet - vad man förespråkar för metod och vad som förefaller vara den bäst
lämpade metoden. För att komplicera det ytterligare så är ämnet tvärvetenskapligt och
teoribildningen är utomrättslig. Innebär det att någon av ovannämnda juridiska metoder kan
appliceras i huvudtaget?

De allra flesta professorer verkar dock vara överens om att det viktigaste är att beskriva vad det
är jag som författare gjort, inte vad jag benämner metoden med för namn. Jag kommer beskriva
de olika metoderna jag använder mig av och materialet som utgör min uppsats genom att
beskriva vad jag gjort (tillvägagångssätt). Till min metod har jag hämtat mycket inspiration från
Linda Marklunds avhandling ”Ett brott – två processer”36 eftersom den överensstämmer med
mitt tillvägagångssätt och berör medling vid brott.

Grundläggande lagstiftning rörande uppsatsämnet, i synnerhet Medlingslagen har studerats och
problematiserats. Relevanta delar av internationella rekommendationer inom ramen för
uppsatsen har presenterats summariskt då de inte är direkt tillämpliga i svensk rätt utan är just
rekommendationer. Färre rättskällor än vad som är sedvanligt för juridiska arbeten har använts
eftersom rättspraxis inte finns på området och svensk doktrin inte är omfattande. Det i sin tur
ger förarbeten, rapporter och litteratur större betydelse för tolkning av det rättsliga materialet
och medlingen överlag. Eftersom Medlingslagen har karaktären av en ramlag innebär det att
den stundtals inte ger eller är menad att utröna en exakt gällande rätt avseende
medlingsprocessen.

35
36

För mer information om begreppens innebörd se Sandgren, 1957 – 2006*; Sandgren 2015 och Sandgren, 2016.
Marklund, 2011.
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Marklund ställer upp frågor som alla forskare borde ställa sig själv:
•

”Vem gagnas av forskningen?

•

Var går gränsen för vad som är moraliskt försvarbart?

•

Vilken forskning är viktig nog att neka individen dess rätt till samtycke?

•

Kan forskaren förhålla sig objektivt”?37

Detta har jag försökt ha med mig under hela arbetsprocessen. I synnerhet eftersom uppsatsen
gör många praktiska nedslag och jag delvis använder deltagande observation genom att jag är
verksam inom medling och driven i medlingsprojekt (ideellt). Det är inte vanligt förekommande
att deltagande observation sker vid juridiska arbeten, utan det är mer vanligt förekommande
inom andra discipliner såsom samhällsvetenskapliga. Fyra deltagarnivåer brukar framhållas:
fullständig deltagare, deltagare som observatör, observatör som deltagare och enbart
observatör. Gemensamt för alla dessa fyra nivåer är att datainsamlingen pågår under längre
perioder och är systematiskt genomförd med noggrannhet för att reliabiliteten i arbetet ska vara
hög.38 Min datainsamling startade 2016. Fördelarna med deltagande observation är att kunna se
skillnader mellan vad personer säger och vad de gör; ”you talk the talk, do you walk the walk”.
Marklund framhåller deltagande observation enligt följande: ”Få eller inget annat
tillvägagångssätt ger mer eller bättre kunskap om vilka tankar, trender och annat som rör sig
inom det studerade fältet”.39

Genom min praktiska roll och delvis deltagande observation är fördelarna många rent
kunskapsmässigt. Dock medför detta även nackdelar vilket är av vikt att nämna. Erfarenhet och
breda kontakter i området skulle möjligen kunna medföra att jag ”faller för grupptryck”
exempelvis att tycka likadant som respondenterna i sån väsentlig mån att det skulle kunna
äventyra min objektivitet. En annan risk som kan äventyra objektiviteten är att jag är för
engagerad och därmed ”går upp i mitt ämne” för mycket. Detta är för övrigt ett problem som
alla forskare brottas med och även de praktiska medlarna. Genom att uppmärksamma och
fundera hur det påverkar ens arbete och verka för att vara objektiv medför och minimerar risken
att inte vara det. Det kan i sammanhanget betonas att medvetenheten om min partiskhet innebär
således inte per automatik att jag blir objektiv, men jag verkar för det i uppsatsen. Genom att
göra läsaren uppmärksam på detta minimerar jag också risken att föra någon bakom ljuset.40

37

Marklund, 2011, s. 9.
Marklund, 2011, s. 10.
39
Marklund, 2011, s. 10.
40
Marklund, 2011, s. 11.
38
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Eftersom uppsatsen tar sikte på att få djupare förståelse för medling vid brott och hur det
fungerar i praktiken, med fokus på nationell samordning, har en egengjord enkätundersökning
använts. Rörande hur jag gjorde med enkätundersökningen redogörs för separat i avsnitt 4.

För att utreda vad parterna i medling vid brott tycker om medlingsprocessen och deras
upplevelser, insamlades enkätstatistik från Bonigi. Ett flertal medlingsverksamheter i Sverige
utvärderar vad parterna i medling (brottsutsatt och gärningsperson) vid brott tycker om
processen och hur nöjda de är efteråt. Detta lagras i Bonigi och webbaserade lösningar för
insamlingar.41 Jag mejlade Bonigi och bad om att få ut enkätstatistik med spannet 2013–2018
till samtliga som använder programmet, utan resultat innan inlämning av uppsatsen. Jag fick
emellertid tillgång till enkätstatistik (Bonigi med spann från 2013–2018) från två olika län.
Totalt omfattade enkäterna 67 svar från brottsoffer och gärningspersoner. Jag vill här betona att
detta endast är ett stickprov från två specifika medlingsverksamheter varpå resultatet inte
behöver vara representativt för riket i stort. Urvalet kommer från mina kontakter i SFM styrelse,
som varit behjälpliga i frågan och gett mig tillgång till dessa dokument. I enkäterna förekommer
namn på medlare vilka jag valt att anonymisera, detta är i enlighet med Vetenskapliga rådets
riktlinjer

om

konfidentialitet.

42

Enkätstatistiken

om

parternas

upplevelser

av

medlingsprocessen redovisas i löpande text men enkäterna i sin helhet bifogas som bilagor.

Sedan beskriver jag två autentiska medlingsfall för att visa medlingens effekter, ett fall utifrån
brottsutsattes berättelse och ett fall utifrån gärningspersonens berättelse. Det är parterna själva
som berättat vad de upplevt. Det är via Pia Törnstrand, som medlade i dessa ärenden, jag har
kunnat ta del av fallen. Ena fallet är publicerat på Sveriges Radios hemsida, det är materialet
därifrån som har använts för att återge fallet i denna uppsats.43 Dessa fall avser inte att ge en
generell bild av upplevelser hos parterna vid brottsmedling utan ska ses som exempel på hur
det kan vara. Fallbeskrivningarna återger en trovärdig bild av verkligheten. Valet av de
autentiska medlingsfallen uppfyller både krav på typiskt medlingsärende och typisk part för
medlingsprocessen.44

41

http://bonigi.se
www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf, s. 12.
43
Finns att hämta och lyssna på: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4678714
44
Marklund, 2011, s. 11.
42
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Djupintervjuer med tre medlingssamordnare har gjorts. Alla tre personer representerar en
medlingsverksamhet i Sverige och alla tre har ansvar över vissa andra kommuners medling vid
brott. Även en djupintervju med en medlare som också utbildar andra medlare har gjorts.
Urvalet kommer från SFM styrelse. I djupintervjuerna har respondenterna fått tala fritt vilket
skiljer sig i karaktären från andra intervjuformer där konkreta frågor oftast ska besvaras.
Utgångspunkten var vad respondenterna tycker och tänker om medling. Kontakten har skett via
träffar i person, telefon och mejl i kombination, vilket har hjälpt att minimera missförstånd.
Fördelen med djupintervjuer är att det ger omfattande och nyanserad information som skulle
varit svår att få fram på annat sätt. Mängden information från respondenten blir också stor vilket
skapar ytterligare möjligheter till nyanseringar av informationen. Till nackdelar hör
tidsaspekten, det har varit tidskrävande i förhållande till mängden material som
framkommit. 45 Det går inte heller att generalisera resultatet för alla medlingssamordnare
eftersom endast fåtal (tre) respondenter intervjuas. 46 De andra intervjuerna äger inte heller
generalitet och kan inte ses som representativa för sin profession, uttalandena ska mer ses som
exemplifierande.

Gruppdiskussioner i Brottsmedlargruppen i SFM har också använts där medling vid brott i
allmänhet, idéer och lösningar kopplat till ämnet diskuterats. Brottsmedlargruppen består av
sex personer (en advokat, en utbildare i medling, tre medlingssamordnare, och jag). Jag har
varit deltagande observatör vid gruppdiskussionerna. Fördelen är tidsaspekten då flera kan
samlas samtidigt. Deltagarna kan samtidigt stötta varandra och ge stimulans till åsikter, attityder
och känslor vilket genererar fler betydelsefulla idéer och kreativitet. Att diskutera i grupp kan
också vara mindre avskräckande än enskilda intervjuer.

47

Till nackdelarna hör att

respondenterna kan influeras av varandras åsikter och ”faller för grupptryck” exempelvis att
tycka likadant varpå respondenterna inte uttrycker sina egna åsikter.48

Det finns fyra principer för att uppnå god forskningsetik; informationskravet, samtyckeskravet,
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 49 I största möjliga mån har dessa principer
beaktats.

45

Webb, 1992, s. 121 ff.
Christensen et. al., 2001, s. 175.
47
Webb, 1992, s. 114 ff.
48
Shea, 1995, s. 1.
49
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
46
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Enkätundersökningen är anonym där alla svar behandlats anonymt50 vilket uppfyller kravet på
konfidentialitet. I andra delar blev det svårt att uppfylla eftersom respondenterna som personer
kunde ge tyngd till uppsatsen och kredibilitet (tillförlitlighet), varpå deras namn och deras
profession redogjorts vid personliga intervjuer, telefonintervjuer och diskussioner i
brottsmedlargruppen (SFM). Alla respondenter som framgår med namn och profession har
samtyckt till det och godkänt sin beskrivning om sig själva. Jag har efter intervjuerna och
diskussionerna skrivit ner vad som kom fram och skickat till vederbörande för godkännande
med möjlighet för respondenten att kommentera, ändra eller dementera. Detta gav
respondenterna insyn i min uppsats och deras roll i den. I de fall något missförståtts eller behövt
omformuleras har det ändrats. Det ger hög reliabilitet eftersom risken för feltolkningar
minimerats. Svaren jag har fått bedömer jag därför som tillförlitliga.

I de fall jag inte lyckats få tag på originalkällor har sekundärkällor använts även om det har
lägre dignitet. Det gäller i synnerhet internationell litteratur som Socialstyrelsen redogör för
som jag inte lyckats få tag på i fysisk form. Grundregeln och önskan är givetvis att använda
originalkällan.

Elektroniska källor har använts för argumentationens skull och exempel när media tagit upp
nationell samordning, källornas värde är lågt och ska främst ses som kuriosa. Elektroniska
källor har också använts för att hänvisa till föreningar och institutioner om medling samt
medlingsutbildningar.

Mycket muntligt material kommer från när jag varit deltagande observatör och intervjuat
respondenter. Det mesta materialet är otryckt material. När materialet är tryckt och journalister
tidigare skrivit om ämnet eller att materialet getts ut på film har det angetts löpande i texten.
Tillstånd att återge dialoger har getts av samtliga respondenter eller upphovsrättsinnehavaren
till utbildningsfilmerna som använts.

Jag anser att variationen av källorna med fokus på vad praktiker tycker och tänker om medling
ger den bästa tänkbara kunskapen om hur det förhåller sig i verkligheten. Jag anser att äktheten
i källorna är styrkt men flertal källor är tydligt av argumentativt slag. Det innebär att det finns
värderingar i bakgrunden som yttrar sig i informationen från källan. Vem säger vad till vem i
50

Ett fåtal respondenter skrev ut sitt namn och påtalade att de inte ville vara anonyma. I det avseendet har jag
inte gått in och anonymiserat namnen eller kontaktuppgifter de lämnat.
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vilket syfte är därför bra för läsaren att ha i åtanke. Det är värt att beakta vems intressen som
källan företräder. Värt att betona är att flera av de källor som använts inte har motstridiga källor
vad jag funnit. Jag anser därför att informationen är trovärdig även om den har tendens av att
vara vinklad.

I avsnittet om medlingens effekter förefaller det finnas viss motstridig

information varpå det redogjorts för, oftast med betoning att studiernas metodik går att
ifrågasätta och resultatet därmed inte går att generalisera. Det betonas även att internationella
forskningsresultat inte direkt kan överföras på svenska förhållanden. Eftersom relativt lite
skrivits om medling vid brott i Sverige har de studier som finns använts, dessa har ibland flera
år på nacken, vilket givetvis ger frågeställningen om de fortfarande är relevanta. Det var också
därför jag inhämtat ny information från praktiker både via privata möten och enkätstatistik.
”Källor som skapats närmare i tiden i förhållande till det som de vittnar om anses vara mer
trovärdiga.”51 Detta gör att trovärdigheten om hur det faktiskt fungerar blir högre eftersom
praktiker fått uttala sig i frågan.

Jag ser det som en styrka att jag blandat olika metoder och tillvägagångssätt. Enligt mig ökar
de positiva aspekterna från respektive metod och minskar nackdelarna eftersom de täcks upp
med en annan metod. Jag anser att materialet kompletterar varandra och att det är fördelaktigt
att nå ut brett vilket ger en mer heltäckande bild än om endast ett förfarande skulle användas.
Att de olika metoderna ger liknande resultat visar starka indikationer på att slutsatserna i
uppsatsen går att stå bakom. Jag är starkt av uppfattningen att denna studie skulle kunna
upprepas med samma metod och ge samma resultat.

1.7 Teoretiska utgångspunkter bakom praktiken
Medling bygger på teorin om ”restorative justice” på svenska kallad reparativ rättvisa. I
motsats till reparativa rättvisan står den retributiva rättvisan som vårt rättssystem idag till
största del bygger på. Den reparativa rättvisan utgår ifrån att något ska ställas tillrätta genom
den skadegörande gärningen (brottet). Det kan vara en person, egendom eller samhället som är
skadat. Fokus ligger på att den som lidit skada ska läkas genom processen med medling.
Gärningspersonen ska göras delaktig och ta ansvar i denna process och fokus ligger på
parterna.52 I det retributiva synsättet ligger istället konflikten primärt mellan staten och den

51

https://www.webbstjarnan.se/hur-gor-man-webb/ladda-hem-material/ovningar-kallkritik-pa-natet/varderaolika-kallor/
52
Norman & Öhman, 2011. s. 124–125.
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skadegörande som ska straffas för sin gärning och den brottsutsatte är främst ett medel i denna
process.53

1.7.1 Reparativ rättvisa och retributiv rättvisa
Den retributiva rättvisan utgår ifrån lagen, om en gärning är straffbelagd är det ett brott som
ska bestraffas av samhället.54 Enligt 1:1 Brottsbalk (1962:700) är brott något: ”för vilket är
föreskrivet straff”. Motsatsvis innebär det att när en handling inte är straffbelagd är den tillåten.
Detta innebär inte att gärningen är önskvärd utifrån samhällets syn. Den reparativa rättvisan
fokuserar här istället på konflikten mellan parterna och vill läka denna konflikt även om det
inte är något brott 55 som skett. 56 Howard Zehr definierar reparativ rättvisa på följande sätt:
”Restorative justice is a process to involve, to the extent possible, those who have a stake in a
specific offence and to collectively idientify and adress harms, needs, and obligations in order
to heal and put things as right as possible”.57
I ”Ett utbildningsmaterial om medling vid brott” beskriver Eleonore Lind reparativ rättvisa
enligt följande: Reparativ rättvisa har flera former där medling vid brott är en. Parternas
(brottsutsatt och gärningsperson) delaktighet i rättsprocessen betonas i den reparativa
rättvisefilosofin med att parterna under hela den rättsliga processen ska få vara huvudpersoner.
Summariskt beskrivet är den reparativa rättvisans fokus på vad som skett och de efterföljande
konsekvenserna, istället för att fokus på att lagar och regler brutits. Reparativ rättvisa involverar
parterna i processen och arbetar för:
•

återupprättelse för den som blivit utsatt för brott

•

hjälper gärningspersonen genom att uppmuntra till förståelse för det inträffade och
uppmuntrar till att gärningspersonen ska ta sitt ansvar gentemot dem som blivit
berörda

Den reparativa rättvisan erbjuder en plattform för dialog (direkt eller indirekt) mellan
parterna. Processen är demokratisk och bygger på:
•

samarbete

53

Norman & Öhman, 2011, s. 124–125.
Nils Christie beskrev det i sin artikel från 1977 ”Conflict As Property” som att samhället stjäl konflikter från
parterna och gör om dessa till juridik.
55
Här åsyftas en gärning som är straffbelagd utifrån lagen.
56
Norman & Öhman, 2011, s. 125.
57
Zehr, 2005, s. 32 ff.
54
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•

inklusion

•

integration

•

samt beaktar de oavsiktliga konsekvenserna som brott kan innebära.

Slutligen kan nämnas att det är ett respektfullt sätt att bemöta människor.58
För att tydliggöra skillnaderna mellan retributiv och reparativ rättvisa är här en tabell 59.
Retributive rättvisa

Reparativ rättvisa60

Brott är en kränkning mot lagen och staten

Brott är en kränkning mot människor och relationer

Brott skapar skuld

Brott skapar skyldigheter

Rättvisa kräver att staten reglerar skulden och

Rättvisa innebär att brottsoffer, gärningsmän och

utmäter ett straff

samhällsmedlemmar tillsammans verkar för att
reparera skadan, ”att ställa saker till rätta”.61

Fokus är att påvisa skuld

Fokus är på problemlösning

Motpartsförhållande

Dialog och förhandling

Föreskriver obehag för att straffa och förhindra brott

Upprättelse som medel för gottgörelse och försoning

Rättvisa definieras genom att regler följs på ett visst

Rättvisa definieras som återupprättande av balans och

sätt

involverar den brottsutsatte, gärningspersonen och
andra i närsamhället

Reaktionen fokuserar på gärningspersonens tidigare

Reaktionen fokuserar på konsekvenserna av

beteende

gärningspersonens handlande.

Ingen uppmuntran till ånger och förlåtelse

Möjlighet till ånger och förståelse

Förutsätter professionella ombud

Berör dem som är direkt involverade

Kränkningar skapar skuld

Kränkningar skapar skyldigheter

Fokuserar på att gärningspersonen får sitt straff

Fokuserar på vad alla behöver och vilka förpliktelser
och ansvar de har62

Frågar:

Frågar:

Vilka lagar har brutits?

Vem är skadad?

Vem begick brottet

Vad behöver de som skadats?

Vad förtjänar de/brottet?

Vems ansvar och förpliktelser är det?63

58

Lind, 2014, s. 6–7.
Tabellen baseras på olika källor, Zher & Gohar, 2003, Zehr, 2002, s. 21 och Jacobsson & Wahlin, 2017.
Källan är utsatt efter flera rader varpå allt föregående i båda kolumnerna tillhör den källan, detta gjordes
istället för att nota varje enskild rad. De går också in i varandra och överlappas, då källorna beskriver samma
sak men med olika formuleringar. Jag har då valt att använda en av källornas formuleringar.
60
Ibland beskrivs reparativ rättvisa kritiskt som viktimologi från gärningsmannaperspektiv, ”där offret
inkluderas men inte utgör det primära syftet”, Åström, 2017.
61
Hit baseras underlaget på Zher & Gohar, 2003, s. 19. Översättning gjord och tidigare använd av Polfors et. al.,
2016a.
62
Bygger på Zehr, 2002, s. 21. Översättning och upplägg taget ifrån Jacobsson & Wahlin, 2017, s. 6–7.
63
Bygger på Zehr, 2002, s. 21. Översättning och upplägg taget ifrån Jacobsson & Wahlin, 2017, s. 6–7.
59
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1.7.2 De fem F:en
Som ovan beskrivet utgår medlingen från teorin om reparativ rättvisa. Dag Hareide har tagit
fram det han kallar de fem F:en som han anser att den nordiska medlingen bygger på. Dessa
har sedan Linda Marklund vidareutvecklat. De fem F:en är: frivillighet, fredlighet,
förtrolighet, försonlighet, och faciliterande.64

Frivillighet: I Medlingslagens 5 § framkommer frivillighet som anses vara en förutsättning för
en lyckad medling och att de övriga F:en ska kunna uppnås med en varaktig lösning på
konflikten. Medling som är en unik konfliktlösningsmetod ger i praktiken all makt till parterna
förutom skälighetsbedömningen i 10 § Medlingslagen angående avtals innehåll för att lösa sin
konflikt. Därför är frivilligheten mycket viktig och står i stark kontrast mot det ordinarie
straffrättsliga förfarandet som bygger på tvång. Förutom att frivilligheten omfattar parterna
gäller den även medlaren, detta framhålls inte explicit i lagen men kan också den utläsas ur 5 §
Medlingslagen. Om medlaren inte vill genomföra medlingen torde den inte vara lämplig med
hänsyn till samtliga omständigheter.65
Fredlighet: Alla former av hot, våld eller tvång är strikt förbjudna före, under och efter en
medling. Bortsett från rena hot mellan parterna kan hoten också komma från medlaren (eller
annan) att om gärningspersonen inte ställer upp på medling kommer det medföra en rapport till
åklagare eller polis. Eller att den brottsutsatte pressas att delta för gärningspersonens skull.
Avsikten för medling är allt som oftast att transformera en konflikt innan66 den utmynnar i
våldshandlingar. När ett brott redan har begåtts syftar istället medlingen till att transformera
skadorna och konsekvenserna som uppkommit till följd av brottet.67

Förtrolighet: Under och efter medlingen anses det råda ett tystnadslöfte (avtalad tystnadsplikt).
Det som sägs eller framkommer på annat sätt rörande parternas personliga förhållanden
omfattas av sekretess i 35:14 (Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) (OSL). Utöver det
kan parterna även ingå ett avtal om ytterligare sekretess vilket kallas för avtalssekretess. Det är
viktigt att parterna ska känna sig fria i sitt samtal varför sekretessen kan vara mycket viktigt.68

64

Hareide, 2006, s.17 och 321 och Marklund, 2011, s. 43. Jag har tidigare använt de fem F:en i Polfors, 2018.
Marklund, 2011, s. 43–44.
66
Här har Marklund ett bredare perspektiv på medling än vad denna uppsatsen har som fokuserar på medling
med anledning av brott, alltså när ett brott redan begåtts.
67
Marklund, 2011, s. 44.
68
Marklund, 2011, s. 44–45.
65
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Försonlighet: Ett av medlingens huvudsyften är försonlighet och kan utläsas ur Medlingslagen
i 3 § och 9 §. Medlingens huvudsyfte är att verka transformativt på en konflikt som kan bestå
av dels kontreka problem och/även abstrakta känslomässiga problem som ett brott kan ha
skapat. Genom att parterna löser sina problem slipper förhoppningsvis nya konflikter att uppstå
och de skador som finns att läka.69
Faciliterande: Medlarens roll är att leda parterna genom processen som själva ska finna
lösningarna på sina problem. Beroende på hur partssammansättningen och brotts
allvarlighetsgrad kan olika mycket stöd behövas genom processen. Medlaren måste se till att
båda parterna kommer till tals, att ingen part tar över samtalet för mycket eller ställer otillbörliga
krav. Det vilar således ett tungt ansvar på medlaren att kunna gå denna ibland hårfina
balansgång att samtidigt vara opartisk men upprätthålla balansen mellan parterna.70

1.7.3 Brottsmedlingens fördelar utifrån rättsvetenskaplig, viktimologisk
och kriminologisk synvinkel
Uppsatsen har överlappande inslag av rättsvetenskaplig, viktimologiskt och kriminologisk
synvinkel avseende fördelar med brottsmedling, varpå de redogörs för på nästa sida i tabellen.
Detta är också utgångspunkter för uppsatsen.

69
70

Marklund, 2011, s. 45.
Marklund, 2011, s. 45.
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Rättsvetenskap:

Viktimologi:

-

Om gärningspersonen går
med på medling kan det
medföra en fördel för
denne vad gäller
straffmätningen/
åtalsunderlåtelse.

-

Medlingsförfarandet kan
avlasta rättsväsendet.

-

-

I brottsmedling får
brottsoffret beskriva sin
upplevelse av händelsen
såväl som ställa frågor till
gärningspersonen, det
skapar möjligheter att
kunna bearbeta och
processa brottshändelsen
och gå vidare i livet från
det inträffade. Medling
verkar rehabiliterande för
brottsoffret.
Negativa effekter som kan
ha uppstådd av
brottshändelsen, som
ångest, vrede, depression
och/eller oro kan minskas.
Brottsoffret kan känna
mindre rädsla och
hämndbegär.

Kriminologi:

-

Gärningspersoner som går
med på brottsmedling kan
ha minskad återfallsrisk.
Återintegrerande skam att gärningspersonen får
komma till insikt och
”skämmas lite” medför att
brottet inte begås igen.

-

Gärningspersonens insikt
om vad denne gjort antas
ha en brottsförebyggande
effekt.

-

Gärningspersonen får
större insikt om brottets
konsekvenser. De får
reflektera över brottet, ta
ansvar för följderna och
ställa till rätta den skada
brottet åsamkat
brottsoffret.

-

Brottsmedling bygger på
konfliktlösning mellan
människor vilket kan ge
effekten för de som
deltagit att själva bli bättre
att hantera och lösa
konflikter i framtiden på
ett konstruktivt vis.
Parterna får genom
medlingen personliga
verktyg för
konfliktlösning.

Kränkningen blir erkänd.

Skadestånd är
brottsoffrets
”upprättelse” i den
ordinarie rättsprocessen. I
brottsmedling finns även
möjlighet till annan slags
gottgörelse.

71

71

Tabellen baseras på formuleringar och innehåll av Marklund, 2011, Jacobsson, et. al., 2012, Sehlin, 2009,
Riksåklagaren 1996:6, Åklagarmyndigheten 2011,
https://www.aklagare.se/globalassets/dokument/rattspromemorior/rattspm_2013_08_medling_vid_ungdomsb
rott.pdf och basgruppsreflektioner i kursen Kriminologi och viktimologi för jurister.
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2 Medling vid brott
Medling vid brott regleras i Medlingslagen som är en ramlag. Medlingslagen reglerar inte
medlingsförfarandet på detaljnivå utan sätter bara ramarna för vad de som genomför medlingen
ska ta hänsyn till.72 Det är således parterna som tillsammans med medlaren själva utformar
medlingsförfarandet samtidigt som medlaren ska försäkra att medlingen genomförs i linje med
lagens intentioner och parternas behov. 73 I detta ligger således en viss flexibilitet att själva
medlingsförfarandet är relativt fritt och det var lagstiftarens uttryckliga intention att medlingen
skulle utvecklas efter hand som den praktiserades.74 Det är numera obligatoriskt att erbjuda
medling till unga lagöverträdare under 21 år enligt 5:1c SoL. Medling vid brott kan ske i alla
steg i en rättsprocess, före, under eller efter rättegång.75

2.1 Lag (2002:445) om medling med anledning av brott
1 § Denna lag gäller medling som anordnas av staten eller av en kommun med anledning av
brott.
Paragrafen stadgar att lagens tillämpningsområde enbart omfattar medling med anledning av
brott som anordnas av stat eller kommun. Annan medling t.ex. vid tvistemål omfattas alltså inte
av lagen. Anledning till att det bara var medling med anledning av brott som regleras i lagen
angavs av lagstiftaren vara främst av rättssäkerhetsskäl och att främja och stärka
brottsmedlingens legitimitet.76
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.
Paragrafen anger ett av huvudsyftena med själva brottsmedlingen nämligen att
gärningspersonen och den brottsutsatte (i paragrafen kallad målsägande) träffas tillsammans
med en medlare för att prata om brottet/n och dess följder. Det regleras inte närmare hur detta

72

För djupare genomgång och vidare läsning om tolkning av Medlingslagens bestämmelser se handboken från
BRÅ, 2007. Denna handbok har fått praktisk betydelse och används som stöd och uppslagsverk av praktiker,
det har jag sett genom min deltagande observation från 2016. Detta var också delar av syftet med handboken.
73
Prop. 2001/02:126, s. 33–34.
74
Prop. 2001/02:126, s. 33–34.
75
Lind, 2014, s. 5.
76
Prop. 2001/02:126, s. 33. Se även Lind, 2014, s. 5.
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möte ska gå till men för att medling ska komma till stånd krävs det att det går att hålla ett
medlingsmöte där parterna inför en medlare ska kunna diskutera följderna av brottet.77
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.
I denna paragraf framgår ett av brottsmedlingen huvudsyften. Nämligen att de negativa
konsekvenserna av brottet ska minskas. Detta gäller både för gärningspersonen som för den
brottsutsatte. Båda parternas behov väger lika tungt och brottsmedling är inte till för det ena
eller andra syftet. Medling bör inte genomföras bara för att förebygga nya brott som
gärningspersonen kan tänkas göra sig skyldig till likaså får inte heller syftet vara enbart läkande
för den brottsutsatte. Gränsdragningsproblematiken torde vara svår då det ofta kan vara två
ojämnbördiga parter som deltar i medlingen. Det finns inget krav på att det råder total jämnvikt
mellan parternas behov av medlingen även om båda parter måste ha behov som ska kunna
tillfredsställas i någon mån genom medlingen.78 Dessa ovan beskrivna problem ställer höga
krav på medlarens kompetens vilket leder oss till nästa paragraf.
4 § Till medlare skall en kompetent och rättrådig person utses. Medlaren skall vara opartisk.
Lagstiftaren var medveten om problematiken kring vilka krav som bör ställas på brottsmedlare
och landande i denna lite oklara definition.79 Det diskuterades om det skulle vara tjänstemän
eller lekmän som agerade medlare under brottsmedlingen men utredning gav inte något entydigt
stöd för att något system var bättre än det andra, därför valdes att ställa allmänna krav på
medlarens personliga egenskaper istället. Dessa formulerades som att det är medlarens
personliga egenskaper såsom utbildning, erfarenhet och att medlaren i övrigt ska vara
kompetent och lämpad för uppgiften.80 Vän av ordning frågar sig vem och framför allt hur
denna bedömning av medlarens rättrådighet 81 ska göras. Idag finns således i praktiken inga
formella krav på en brottsmedlare.

77

Prop. 2001/02:126, s. 11.
Lagstiftaren diskuterade detta i Prop. 2001/02:126, s. 34–36.
79
Prop. 2001/02:126, s. 46–47.
80
Prop. 2001/02:126, s. 46–47.
81
En kortare diskussion om detta begrepp med kringliggande frågor görs av Jacobsson & Wahlin, 2017, s.17–18.
78
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I lagkommentaren framhålls särskilt att medlaren ska tillgodose båda parternas intresse och att
ingen av parterna ska få allt för stort övertag under medlingen utan båda parterna ska få komma
till tals 82 men att medlaren ska se till att brottsoffret inte utsätts för ytterligare kränkning
(sekundär viktimisering).
Medlaren har också tystnadsplikt enligt 35:14 OSL om vad som sägs under medlingen.
5 § Medling ska vara frivillig för både gärningsman och målsägande. Det brott som medlingen
avser ska vara anmält till Polismyndigheten. Dessutom ska 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. Lag
(2014:625).
Denna paragraf behandlar de grundläggande förutsättningarna för att medling ska kunna
komma till stånd. Först av allt regleras frivilligheten för båda parterna, vikten av frivillighet kan
inte nog betonas. Ingen av parterna får känna sig tvingad eller otillbörligt påverkad att delta. I
propositionen framhålls att det är särskilt viktig att den brottsutsatte inte känner sig tvingad att
delta. En tänkbar situation som beskrivs är att den brottsutsatte kan känna sig tvingad att ”ställa
upp” eftersom gärningspersonen har anmält intresse för att delta. Det framhålls också att det är
viktigt för den brottsutsatte att gärningspersonen inte känner sig tvingad att delta eftersom detta
kan leda till ytterligare kränkningar av den brottsutsatte om gärningspersonens vilja att delta
inte är genuin.83 Eftersom det kan medföra positiva konsekvenser för gärningspersonen i den
straffrättsliga processen att delta i medling är det också viktigt att medlaren är lyhörd för
gärningspersonens

signaler

om

dennes

medverkan

verkligen

är

”frivillig”.

Om

gärningspersonens deltagande primärt beror på fördelar denne kan få i den straffrättsliga
processen och inte för att uppnå medlingens angivna syften84 är det troligen ingen bra idé att
genomföra medlingen och medlaren bör avbryta processen.85
Det framgår också att brottet ska vara polisanmält och gärningspersonen ska ha erkänt brottet
eller del däri. Detta är logiskt eftersom medlingen inte ska ha karaktären av en rättegång utan

82

Jfr 2 § Medlingslagen.
Prop. 2001/02:126, s. 36.
84
Se 3 § Medlingslagen.
85
Se avsnitt 2.5 angående fördelar gärningspersonen kan få genom att delta i medling. Avsnittet tar sikte på
effekter av medling vid brott för parterna.
83
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mer fokusera på parternas upplevelser och känslor kring det inträffade. Om skuldfrågan inte är
klarlagd riskeras det att samtalet istället lätt leder in i diskussioner om skuldfrågan eller rent av
påtryckningar från gärningspersonen att den brottsutsatta ska ändra sina uppgifter.86
I andra stycket skrivs att medling endast ska ske om det med hänsyn till samtliga
omständigheter framstår som lämpligt. Här åsyftas medlingens mål som anges i 3 § samma lag.
Lagstiftaren betonar särskilt att delta i medling inte är någon rättighet för parterna även om de
formella förutsättningarna för medling är uppfyllda. Det ska göras en helhetsbedömning av
förutsättningarna i varje enskilt fall. Här ska även parternas relation till varandra och brottets
art tas med i bedömningen. Inga brott utesluts helt från medling men vissa särskilt
integritetskränkande brott som sexualbrott utpekas som inte lämpliga för medling i normala
fall.87
Sist men inte minst stadgas också att om gärningspersonen är under tolv år krävs det synnerliga
skäl för att medling ska genomföras. Åldern och mognadsbedömningen ingår som ett led i hela
bedömningen om medling anses lämpligt i det enskilda fallet men lagstiftaren ansåg att
gärningspersoner under tolv år bara ska komma i fråga för medling i undantagsfall.88
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.
Paragrafen stadgar att medlingsförfarandet bör ske skyndsamt. I 4 § Lag (1964:167) med
särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LuL) anges att förundersökning mot person
som inte fyllt arton år ska bedrivas med särskild skyndsamhet. Om brottet har fängelse i
straffskalan ska förundersökningen ska vara avklarad och beslut om åtal fattas senast sex veckor
från delgivning av brottsmisstanken. Fristen får dock förlängas om den misstänkte ska
medverka i medling med anledning av brottet.
Frågan när medling är aktuell under den ordinarie rättsprocessen är viktig eftersom den kan ha
följder för ett eventuellt straff för gärningspersonen och läkande processen för den brottsutsatte.
Att medling ska bedrivas skyndsamt stämmer väl överens hur brottmål mot unga
86

Prop. 2001/02:126, s. 55.
Prop. 2001/02:126, s. 55.
88
Prop. 2001/02:126, s. 55.
87
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gärningspersoner bedrivs i övrigt som beskrivet ovan. Medlingen kan vara aktuell under alla
delar av en pågående rättsprocess och betraktas som ett komplement till den ordinarie
processen. Medan en medling som genomförs efter en lagakraftvunnen dom främst har ett
rehabiliterande syfte.89
7 § Både gärningsman och målsägande skall informeras om vad medlingen innebär och på
annat sätt förberedas i den omfattning som behövs.
Paragrafen klargör att gärningspersonen och den brottsutsatta ska informeras om vad medling
innebär innan mötet. Parterna ska också ges tillfälle att ställa frågor till medlaren. Det är
medlaren som ansvarar för att ge adekvat information till parterna så att de inte har orimliga
eller felaktiga förväntningar på vad medlingen innebär. Ju allvarligare gärningen är som
medlingen gäller desto varsammare måste medlaren gå fram i sina kontakter med parterna.90
Dessa kontakter som inte är reglerade i lagen men kan ske genom personliga möten,
telefonsamtal eller på annat sätt ger också medlaren en större möjlighet att bedöma parternas
inställning till medlingen och om de är redo för medling. Vilket i slutänden har betydelse för
om medlaren anser att medlingen ska komma till stånd överhuvudtaget dvs. om medlingen kan
nå sina mål som stadgas i 3 § Medlingslagen.
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.
Paragrafen tar sikte på vilka utöver parterna och medlaren som ska ge möjlighet att delta i
medlingsmötet. Lagstiftaren ville inte reglera detta i detalj men tyckte ändå att det ansågs
behövlig att ange att parternas vårdnadshavare som huvudregel skulle ges möjlighet att närvara
under medlingsmötet. Skälen för detta angavs vara att unga gärningspersoner kan behöva stöd
från sin/a vårdnadshavare att bryta sitt negativa beteende och lika viktigt ansågs det att den
brottsutsattes vårdnadshavare fick närvara.91 Särskilda skäl emot att vårdnadshavare skulle få
närvara angavs bland annat kunna vara att vårdnadshavaren på något sätt är delaktig i gärningen
medlingen rör. Eller att vårdnadshavaren inte accepterar att gärningspersonen har erkänt sin

89

Prop. 2001/02:126, s. 44–45.
Prop. 2001/02:126, s. 48.
91
Prop. 2001/02:126, s. 48–49.
90
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delaktighet eller på annat sätt påverkar medlingen menligt eller riskerar att göra det.92 Sista
meningen tillkom för att fånga upp de situationer där vårdnadshavare inte kan eller är lämpliga
att närvara men att det finns andra närstående personer som är lämpliga. Det är dock inte tanken
att juridiska ombud ska närvara.93
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.
Paragrafen reglerar inriktningen som medlingsmötet ska ha, nämligen att den brottsutsatte ska
få berätta om sina upplevelser av brottet och gärningspersonen om varför brottet uppstod. Detta
stämmer väl med brottsmedlingens syften i 3 § samma lag. Berättelserna varierar naturligtvis
stort beroende på händelse och om den brottsutsatte är en fysisk eller juridisk person.94 Det är
dock viktigt att parterna får lika mycket utrymme under medlingsmötet och att inte någon av
parterna ”tar över” mötet.
Den brottsutsatte kan även framställa ett önskemål om gottgörelse och gärningspersonen kan
framföra en ursäkt. Just ursäkten från gärningspersonen var något som många juridiska personer
i den föregående BRÅ-undersökningen hade uppskattat särskilt. 95
Önskan om gottgörelse kan innefatta väldigt många olika saker beroende på situation, den
behöver inte innebära ekonomisk kompensation utan kan även innefatta naturaprestationer, det
kan också vara en ursäkt med mera.96 Som framgår av paragrafen är det inget krav att ett avtal
om gottgörelse träffas utan det är en möjlighet.
10 § Medlaren skall medverka till att avtal om gottgörelse träffas endast om det är uppenbart
att innehållet i avtalet inte är oskäligt.
Om det framkommer att gärningsmannen inte uppfyller ett avtal som har träffats mellan
parterna, skall medlaren se till att åklagaren genast underrättas om detta, om det inte är
obehövligt.
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Prop. 2001/02:126, s. 56–57.
Prop. 2001/02:126, s. 56–57.
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Prop. 2001/02:126, s. 35–36.
95
Prop. 2001/02:126, s. 35.
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Prop. 2001/02:126, s. 50–51 och BRÅ, 2007, s. 18.
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I den sista paragrafen tydliggörs att medlaren ska medverka till att avtal om gottgörelse träffas
om det inte är uppenbart att avtalet är oskäligt. Lagstiftaren framhöll i propositionen att frågan
om skadestånd är en svår fråga att ta ställning till under medlingsprocessen. Rena
egendomsbrott där summan är relativt enkel att bedöma är fall där skadeståndsanspråk främst
bör komma ifråga, som till exempel en sönderslagen ruta eller mobiltelefon. Vålds- och hotbrott
bör enligt lagstiftaren däremot inte komma i fråga eller i vart fall behandlas med mycket stor
varsamhet av medlaren. Det är också viktigt att medlaren är uppmärksam på styrkeförhållande
mellan parterna när dessa frågor ska avgöras. Viktigt att nämna är också att om
gärningspersonen är minderårig krävs det också vårdnadshavares medgivande för att avtalet ska
kunna bli giltigt.97

Andra stycket klargör att om gärningspersonen inte fullföljer ett överenskommet avtal ska detta
meddelas till åklagaren eftersom det kan ha betydelse i den ordinarie rättsprocessen och även
civilrättsligt. Åklagaren kan t.ex. ha beslutat om åtalsunderlåtelse med anledning av medlingen
men kan om gärningspersonen missköter avtalet återkalla åtalsunderlåtelsen.98

2.2 Internationella styrmedel för medling
Det finns en rad internationella konventioner som kan aktualiseras vid medling nedan
redogörs för Europarådets rekommendation ”No. R (99)”.99

2.2.1 Europarådets rekommendation No. R (99) 19 om medling vid brottmål
Rekommendationerna omfattar 34 punkter som stadgar hur staterna bör reglera medling i sina
länder och vad de ska ta hänsyn till. Jag kommer bara beröra de punkter som är mest relevanta
för syftet med uppsatsen och som jag ser att nationell samordning på ett konkret sätt kan komma
till rätta med.

I den svenska Medlingslagen anges enbart att en medlare ska vara opartisk, en kompetent och
rättrådig person som ska verka i båda parternas intresse.100 Begreppen får inte heller någon
närmare precisering i förarbetena. I punkterna 22–24 i Europarådets rekommendation

97

Prop. 2001/02:126, s. 50–51.
Prop. 2001/02:126, s. 52.
99
För en mer djupgående genomgång rekommenderas Marklund, 2011, s. 63–89. Jfr Rec (2006)8.
100
4 § Medlingslagen.
98
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behandlas medlarens kvalifikationer lite närmare. Medlare bör rekryteras från olika
samhällsgrupper och vara väl förtrogna med lokala kulturer och lokalsamhället. Medlaren ska
även besitta ”sound judgment” och ”interpersonal skills”. Medlare ska även genomgå någon
form av utbildning innan de påbörjar sitt medlingsuppdrag som bland annat ska ge
grundläggande kunskapar om rättssystemet och konfliktlösning.

I de riktlinjer som gavs ut som ett komplement till de tidigare rekommendationerna år 2007
räknades ytterligare sju punkter upp som specificerar kompetensen en medlare bör ha och att
utbildningen bör förenas med tillsyn, mentorskap och fortsatt utbildning. 101 För att uppnå en
likvärdighet nationellt rekommenderas att medlemsstaterna tar fram gemensamma riktlinjer och
utbildningar för medlarna och på sikt rekommenderas även att ett sånt system tas fram på EUnivå.102

Det anges även i punkt 21 att medlingsverksamheterna bör stå under tillsyn av ett kompetent
organ.103

Liknande

rekommendationer

med

riktlinjer

angående

medlarens

utbildning

och

medlingsprogrammens utformning har beslutats inom FN. 104
Sammanfattningsvis

har

både

Europarådet

och

Förenta

Nationerna

(FN)

rekommendationer/riktlinjer som tar sikte på vad medlemsstaterna ska uppfylla avseende
medling vid brott. I synnerhet identifieras två brister vid en jämförelse av medlingsmodellen i
Sverige och rekommendationerna/riktlinjerna: medlingsutbildning för medlarna nationellt och
den icke existerande kvalitetssäkringen.105

101

CEPEJ (2007)13.
CEPEJ (2007)13 p. 21–23.
103
CEPEJ (2007)13 p. 21.
104
Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters, ECOSOC Res. 2000/14,
U.N. Doc. E/2000/INF/2/Add.2 at 35 (2000), s. 3–5.
105
Europarådets rekommendationer, 1999, 2007, FN dokument 2002, 2007 och Marklund, 2011, s. 261. Även
använd jämförelse i Polfors, 2018, s. 8.
102
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2.3 Myndigheternas roller och vikten av samarbete
Vikten av samarbete – myndigheterna och medlingsverksamheten – emellan är betydande.

Figur 1. Myndigheternas roller.
Källa: Baserad på Jacobsson & Wahlin, 2017, s. 11. (Som hänvisar till Lind & Wahlin, 2015).

Ett gott samarbete mellan myndigheter som berörs av brottsmedling och den lokala
medlingsverksamheten är en förutsättning för fungerande medlingsverksamheter.

106

Även

vikten av informell kontakt och återkoppling mellan medlaren och polisen framhålls som
betydande.107 Polisen är den viktigaste förmedlaren av medlingsärenden.108 För när och hur det
ska ske har polisen tydliga riktlinjer.109 Även andra aktörer kan förmedla medlingsärenden till
medlingsverksamheterna:
•

Socialtjänsten

•

Åklagaren

•

Kriminalvården

•

Domstolen

•

Gärningspersonens försvarsadvokat

•

Även parterna (brottsutsatt och gärningsperson) kan initiera till medling110

Myndigheternas roller och när de aktualiseras är en mycket viktig fråga för medlingen som
institut. Jag kommer ändå bara summariskt beröra detta eftersom det inte utgör huvudfokus för

106

Socialstyrelsen, 2012, s. 19–20 påpekar vikten av samarbete mellan berörda myndigheter för en fungerande
medlingsverksamhet.
107
Utbildningsfilm av Eleonore Lind, 2014.
108
Lind, 2014, s. 3–4.
109
Rikspolisstyrelsen, 2008. RPSFS 2008:5 FAP 438–1 föreskrifter och allmänna råd om polisens rutiner för
medling med anledning av brott.
110
Noten avser samtliga ovanangivna punkter. BRÅ, 2007, s. 29–30, Socialstyrelsen, 2012, s. 19–20 och
Lind, 2014, s. 3–4.
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denna uppsats. Följande myndigheter kommer beröras: polisen, åklagaren, kommunerna och
Socialstyrelsen/IVO.

2.3.1 Polisen
Polisen ska tillfråga en brottsmisstänkt under 21 år om denne vill medverka vid medling om
brottet är erkänt eller delaktighet däri.111 Enligt 6 § LUL ska polisen om den misstänkte är under
18 år och skäligen misstänkt för ett brott underrätta socialtjänsten, av underrättelsen ska framgå
om den misstänkte blivit tillfrågad om att delta i medling. Av Socialstyrelsens översyn från
2012 framgår dock att misstänkta gärningspersoner mellan 18–20 inte tillfrågas om de vill delta
i medling i den omfattning som de borde.112

2.3.2 Åklagaren
I 17 § LUL anges att åklagaren ska ta hänsyn till om den misstänkte velat medverka till medling
med anledning av brottet. Märk här att det är gärningspersonens vilja att delta och inte att
medling faktiskt har genomförts som åklagaren ska ta hänsyn till.

Riksåklagaren gav 2013 ut en rättspromemoria hur åklagarna ska agera vid medling i
ungdomsbrott. Promemorian klargjorde bland annat att åklagarna ska bidra till att medling
genomförs i så stor utsträckning som möjligt. Åklagarna bör regelmässigt lämna direktiv till
polisen om att de ska tillfråga den misstänkte om denne vill bli kontaktad av
medlingsverksamheten. Åklagarna ska även verka för att frågan ställs till gärningspersoner som
är 18–20 år.113 Vidare ska åklagarna även verka för enhetlighet i frågor om medling och att
åklagarna ska se till att medling tas upp i samverkan med andra aktörer. Det påpekas också att
det bör finnas en presumtion att medling ska genomföras under förundersökningen/innan
lagakraftvunnen dom. Endast i speciella fall när starka skäl talar för det bör åklagaren säga nej
till medling.114
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Rikspolisstyrelsen, 2008. RPSFS 2008:5 FAP 438–1 föreskrifter och allmänna råd om polisens rutiner för
medling med anledning av brott.
112
Socialstyrelsen, 2012, s. 16–17.
113
RättsPM, 2013:8, s. 5–6.
https://www.aklagare.se/globalassets/dokument/rattspromemorior/rattspm_2013_08_medling_vid_ungdomsb
rott.pdf
114
RättsPM, 2013:8, s. 5–6.
https://www.aklagare.se/globalassets/dokument/rattspromemorior/rattspm_2013_08_medling_vid_ungdomsb
rott.pdf
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2.3.3 Kommunerna
Idag är kommunerna som ovan beskrivet skyldiga att erbjuda medling när gärningspersonen är
mellan 12–20 år enligt 5:1c SoL.115 Hur och på vilket sätt medlingen ska genomföras beskrivs
inte närmare i lagen. De flesta kommuner organiserar sin medlingsverksamhet inom
socialtjänsten och årligen betalas 26 miljoner ut från staten till kommunerna för att kunna
bedriva medling, pengarna är dock inte öronmärkta utan går in i kommunernas
socialförvaltnings budget.116 Enligt ett flertal studier framkommer att medling idag inte tycks
vara någon prioriterad verksamhet ute i många kommuner.117 Senaste forskningen vittnar om
problem att hitta information om medlingsverksamheterna ute i kommunerna. Dels är
informationen på kommunernas hemsidor ofta bristfällig eller saknas helt och även i kontakter
med kommunernas växel och registratorer har det ofta varit svårt att få information. 118
Undersökningen visar också att antalet medlingsärenden från polisen som är den främsta
förmedlaren av medlingsärenden minskat kraftigt på många håll och att vissa
medlingsverksamheter inte får in några ärenden alls. Detta medför att det är svårt för kommuner
att upprätthålla sina medlingsverksamheter. 119

2.3.4 Socialstyrelsen/IVO
Efter att BRÅ:s uppdrag upphörde 2008 blev Socialstyrelsen tillsynsmyndighet över
medlingsverksamheterna. 2012 kom Socialstyrelsen ut med en rapport om översynen av
medlingsverksamheterna i landet. Rapporten konstaterade att flera kommuner inte erbjöd
medling och att den medling som erbjöds skilde sig åt mellan de olika kommunerna. Rapporten
konstaterade också att antalet ärenden som förmedlades till medlingsverksamheterna i
förhållande till antalet ungdomsbrott var för få. Kunskapen och tilltron till medling ansågs också
vara låg hos samverkansparterna. Socialstyrelsen rekommenderade också fortsatt forskning
kring medlingen och dess effekter för parterna. Sedan 2013 är det Inspektionen för vård och
omsorg (IVO) som har tillsynsansvaret för medlingen. En sökning av ordet ”medling” på IVO:s
hemsida resulterar i 0 träffar.120
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När gärningspersonen är under 12 år krävs synnerliga skäl enligt 5 § Medlingslagen.
Jacobsson & Wahlin, 2017, s. 13. Källan anger att detta var fallet mellan åren 2008–2010. Enligt
https://www.sydsvenskan.se/2017-03-26/var-tredje-kommun-utan-medling är summan samma i dagsläget.
Jag har inte hittat några andra uppgifter i frågan.
117
Se närmare om detta i avsnitt 2.4.
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Jacobsson & Wahlin, 2017, s. 13.
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Jacobsson & Wahlin, 2017, s. 13.
120
Se även Jacobsson & Wahlin, 2017, s. 13–14 som beskriver att medling som verksamhet inte nämns
någonstans på IVO:s hemsida. Se http://www.ivo.se
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2.4 Organisation, antal medlare och medlingsärenden
Medlingsverksamheterna i landet är som tidigare påtalats oftast organiserade som en del av
kommunens

socialtjänst.

Det

är

medlingssamordnaren

som

administrerar

medlingsverksamheten. Medlingsamordnaren organiserar ärendehanteringen, samordnar
arbetet med övriga myndigheter och kan även utföra medlingar. Vanligast är att medlingarna
utförs av kommunala tjänstemän eller lekmannamedlare. 121 Vissa kommuner har anställda
medlare inom socialtjänsten medan medling i andra kommuner ingår som en del av
socialsekreterarens uppgifter.122 Vissa kommuner köper medlingstjänsten av andra kommuner
inom ramen för olika samarbeten.123 Den senaste forskningen om medling vid brott har visat
att alla kommuner inte erbjuder medling och därmed inte har någon som utför medling alls.124
Det är därför svårt att helt säga hur många medlare det finns i Sverige. I BRÅ:s granskning
2008 uppskattades antalet medlare till 397 st. och antalet medlingsärenden var 3753 varav 1395
resulterade i genomförd medling. 125 Socialtjänstens uppföljning 2012 pekade på att det
uppskattningsvis inkom 3600 medlingsärenden varav 1219 resulterade i genomförd medling
2011.

126

I dagsläget finns ingen senare nationell statistik framtagen för hur många

medlingsärenden som förmedlas eller hur många medlingar som genomförs varje år.

Nedan följer en redogörelse av de genomgångar som gjorts avseende hur många kommuner
som erbjuder medling vid brott.
2.4.1 BRÅ:s kartläggning 2008
År 2008 blev det obligatoriskt för alla kommuner att kunna erbjuda medling med anledning av
brott för gärningspersoner under 21 år.127 Detta sammanföll med att BRÅ:s regeringsuppdrag
tog slut och därför genomförde BRÅ en kartläggning av kommunernas medlingsverksamheter.
Samtliga (290) av Sveriges kommuner tillfrågades i undersökningen och 287 svarade. Av dessa
angav 254 att de erbjöd medling, detta utgör 87 % av Sveriges kommuner. ”De flesta” av de
36 kommuner som vid undersökningens genomförande sa sig inte kunna erbjuda medling angav
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Lind, 2014, s. 11.
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123
Socialstyrelsen, 2012, s. 24.
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Se Jacobsson & Wahlin, 2017 s. 29–30.
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126
Socialstyrelsen, 2012, s. 28–29. Siffran är osäker då en baserar sig på de 173 kommuner som besvarat denna
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att de inom en snar framtid skulle kunna erbjuda medling. Detta innebar att vid början av 2009
borde medlingsverksamheter funnits i praktiskt taget varenda kommun i hela Sverige.128
2.4.2 Socialstyrelsen översyn 2012
Socialstyrelsen genomförde 2011 en översyn av medlingsverksamheterna i Sverige. Samtliga
290 kommuner tillfrågades om sin medlingsverksamhet. Svarsfrekvensen var 77 % och av
dessa angav 96% att de erbjöd medling. Ingen vidare uppföljning av de kommuner som inte
svarade gjordes varför siffrorna över hur många kommuner totalt som erbjöd medling 2011 är
mycket osäkra. Som lägst var det i alla fall 224 som själva sa sig erbjuda medling. 129 Jag anser
det vara rimligt att anta att den största delen av de som inte svarade på enkäten troligen inte
erbjöd medling eller endast ett fåtal, men detta är ett osäkert antagande.

2.4.3 Rapport från Jacobsson och Wahlin 2017
Rapporten visar att det är svårt att få något helhetsgrepp över hur många kommuner idag som
erbjuder medling. Rapporten fann efter vissa svårigheter att 181 kommuner erbjöd medling i
egen regi eller i samarbete med annan kommun. 76 kommuner uppgav att de inte erbjöd någon
medling och 30 kommuner svarade inte på kontaktförsöken eller uppgav att de inte hade tid att
göra så. Författarna till rapporten bedömer att endast några stycken av dessa kanske hade
medling men det var oklart.130

Slutgiltigt hade alltså kontakt tagits med 287 kommuner, varav 181 angav att de erbjöd medling.
76 angav att de inte erbjöd medling. För de 30 kommuner som inte svarade ansåg författarna
att dessa troligen inte erbjöd medling förutom par av kommunerna.131
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BRÅ, 2008(b), s. 17–18.
Socialstyrelsen, 2012, s. 23–24.
130
Jacobsson & Wahlin, 2017 s. 29–31.
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Kommuner som uppger sig erbjuda medling
Kommuner som uppger sig inte erbjuda medling
Osäkra, troligtvis inte mer än ett par kommuner erbjuder medling

Figur 2. Antal kommuner som erbjuder medling i Sverige.
Källa: Baserad på resultaten från Jacobsson & Wahlin, 2017.

Diagrammet visar att ca en tredjedel av Sveriges kommuner inte erbjuder medling.

2.5 BRÅ:s rekommendationer inför framtiden efter sitt regeringsuppdrag
Under tiden som BRÅ hade samordningsansvaret fördelades medel till kommuner som ville
starta medlingsverksamheter. Kommuner som fick anslag av BRÅ återrapporterade också
resultaten av sina medlingsverksamheter till BRÅ. BRÅ höll även i medlarutbildningar,
främjade samarbetet mellan olika medlingsverksamheter samt främjade samarbetet mellan
medlingsverksamheterna, polis och åklagare. 132

Inför att BRÅ:s femåriga regeringsuppdrag som nationell samordnare för Sveriges
medlingsverksamheter upphörde 2008 författade BRÅ två rapporter inför övergången med
rekommendationer inför framtiden. BRÅ sammanfattade vad de ansåg behövdes för en
framtida bärkraftig medling i tio punkter:
•

”en stabil kommunal organisation alternativt ett upparbetat samarbete med annan
eller andra kommuner i en gemensam verksamhet

•

etablerade samarbetsrutiner med i första hand polis, åklagare och socialtjänst samt
kriminalvård

132

Jacobsson & Wahlin, 2017, s. 9.
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•

kompetenta medlare

•

rutiner för dokumentation och kommunikation

•

etablerade rutiner för ärendeförmedling såväl i den egna organisationen som i
samverkan med de instanser som förmedlar ärendena

•

särskilt avsatta ekonomiska medel för medling

•

stabil personalsituation

•

öronmärkt tid för medling

•

förankring i den kommunala verksamheten

•

etablerade rutiner för kärnverksamheten.”133

Vidare föreslog BRÅ tre olika tänkbara modeller för medlingens fortsatta organisering.
Den första modellen gick ut på att det skulle inrättas en nationell samordnare som under sig
hade regionala samordnare som samordnade på kommunal nivå. Enligt denna modell skulle det
inrättas en myndighet eller annat institut som knyts till en myndighet. Samordnaren skulle
utfärda riktlinjer, anordna eller på annat sätt ombesörja utbildning. Ansvara för
kvalitetssäkringen, metodutveckling, uppföljning och utvärdering. De regionala samordnarna
skulle vara de som tog emot medlingsärenden som de sedan förmedlar till medlarna i
kommunerna inom sitt område och bistå med hjälp till de lokala verksamheterna.134 Hypotesen
i uppsatsen utgår från modell 1, nationell samordning.

Figur 3. BRÅ:s föreslagna modell 1.
Källa: BRÅ, 2008(a), s.17.
133
134

BRÅ, 2008(a), s. 22 och BRÅ, 2008(b), s. 22.
BRÅ, 2008(a), s.17–18.
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Den andra modellen föreslog regional samordning där flera kommuner skulle gå ihop och
samordna sina insatser där samordnaren också skulle fylla en stödjande funktion.135

Figur 4. BRÅ:s föreslagna modell 2.
Källa: BRÅ, 2008(a), s.18.

Den tredje modellen föreslog att kommuner skulle samarbeta och där en kommun fick
samordningsansvaret.136

Figur 5. BRÅ:s föreslagna modell 3.
Källa: BRÅ, 2008(a), s.19.

135
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BRÅ, 2008(a), s. 18–19.
BRÅ, 2008(a), s. 19–20.
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2.6 Sammanfattning och reflektion kring medlingsverksamheterna i
Sverige
I BRÅ:s genomgång 2008 inför obligatoriet att erbjuda medling angav nästan samtliga
kommuner att de kunde erbjuda medling eller var på väg att kunna göra det. Uppföljningen som
publicerades av Socialstyrelsen 2012 visade att 96 % av de 224 kommuner som svarade uppgav
sig erbjuda medling. Bortfallet i undersökningen var dock 23 % (66 kommuner svarade inte på
undersökningen) vilka slutsatser man kan dra av det är oklart och hur många av dessa som
erbjöd medling vet vi inte. Fem år senare publicerade Jacobsson och Wahlin en genomgång av
hur många kommuner som erbjuder medling. Resultaten i den undersökningen visade att 63 %
av kommunerna uppgav att de erbjöd medling. 26 % av kommunerna angav de inte erbjöd
medling och av bortfallet på 11 % bedömde författarna att i praktiken ingen eller endast ett fåtal
erbjöd medling.

Detta ger följande:
•

2008: Angav nära 100% av kommunerna att de erbjöd medling eller inom en snar
framtid skulle göra det.

•

2017: Erbjöd 63% av kommunerna medling samtidigt som 37% inte gjorde det.

Resultaten är uppseendeväckande och min första tanke är; hur är det möjligt att det blivit såhär?
Verksamheten verkar ha fungerat hyffsat de första åren efter 2008. Men trenden tycks framför
allt på senare år vara nedåtgående för medlingen trots en lagstadgad skyldighet att erbjuda
medling. Ändå är detta ingen egentlig nyhet, flertalet författare och praktiker har påpekat detta
i åratal.137

En viktig sak man dock inte får glömma bort är att förmöten och andra förberedande inslag
också kan ha effekt på parterna, därför ska man inte enbart stirra sig blind på hur många
medlingar som genomförts, det riskerar att ge en skev bild.138

2.7 Effekter av medling vid brott
Ett av huvudsyftena med medling som också framkommer i Medlingslagen och dess förarbeten
är att medling ska ske i båda parternas intresse. I förarbetena framhölls att medling förväntas

137

Se vidare avsnitt 3.
Se även Brottsmedlargruppen, SFM, avsnitt 3.9. Deltagare i enkätundersökningen riktade även liknande
kritik.
138

36

leda till minskad risk för återfall i brott för gärningspersonen och minskar den brottsutsattes
lidande på grund av brottet.139
Frågan är då om lagen syften uppnås i dagens medlingsverksamheter? Frågan kan tyckas
självklar och svaret likaså, men riktigt så enkelt förhåller det sig inte. Det finns ett antal mindre
studier gjorda i Sverige hur parterna har upplevt medlingen, studierna är få och vissa relativt
gamla. Det finns utländska studier av större omfattning men det är oklart om dessa direkt kan
överföras på svenska förhållanden.
Socialstyrelsen som tidigare var tillsynsmyndighet för medlingsverksamheterna konstaterade i
sin rapport från 2012 att ytterligare forskning behövs angående medlingen och dess effekter för
brottsutsatta och gärningspersoner.140
2.7.1 BRÅ-rapport 2000:8
Rapporten var en utvärdering av de försöksverksamheter som hade föregått lagstiftningsarbetet
med Medlingslagen. Under försöksåret hade 508 gärningspersoner mött sina brottsoffer i 414
medlingar. Den genomsnittliga åldern hos gärningspersonerna var 15 år. I 175 av 180 skrivna
medlingsprotokoll som inkommit hade noterats att gärningspersonen verkade ha tagit intryck
av medlingsmötet och uttryckt ånger inför sitt agerande samt nått en ökad insikt om brottets
konsekvenser.141 Utöver dessa protokoll gjordes även 22 intervjuer med gärningspersoner. De
gärningspersoner som hade utsatt en privatperson för brott kände att de fått en mer djupgående
insikt i brottets konsekvenser och medlingen hade en större påverkan på gärningspersonen. Hos
de gärningspersoner som utsatt en juridisk person för brott var resultaten inte lika klara.142 Ingen
uppföljning av gärningspersonernas återfall i brott har gjorts efter den aktuella studien.
För brottsoffrens del omfattade studien 460 brottsutsatta, av dessa var 60 procent juridiska
personer och 40 procent fysiska personer. Efter medlingen intervjuades 20 personer (fysiska
och juridiska) i efterföljande intervjuer. Så gott som samtliga intervjuade upplevde en lättnad
och ett avslut på händelsen efter medlingen. På frågan vem de ansåg att medlingen främst var
till för varierade detta beroende på brottets allvarlighetsgrad. Ju allvarligare brott desto mer
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ansåg de att medling var till främst för den brottsutsatte och vid lindrigare brott en jämnvikt
eller främst i gärningspersonens intresse.143
Några generella slutsatser av dessa intervjuer är svåra att dra men resultaten får ändå sägas lutar
åt det positiva håller och väl förenliga med lagens intentioner.
I rapporten ”Medling i går i dag och i morgon” från 2008 konstateras att medlingens effekter
kräver fortsatt forskning. Men att det går att belägga att medling tycks ha en gynnsam effekt
för brottsoffer i deras bearbetande av brottet. För gärningspersoner är resultaten mer oklara och
tycks ha en brottspreventiv verkan vid vissa brott på en viss typ av gärningspersoner under vissa
omständigheter.144
2.7.2 Genomgång av Hudiksvalls och Örnsköldsviks
medlingsverksamheter
I en licentiatuppsats från 2009 gjordes en återfallsstudie på medlingsverksamheterna i
Hudiksvall och Örnsköldsvik mellan åren 1996–2003.145 Studien omfattade 693 ungdomar som
genomgått medling och 501 ungdomar ingick i en kontrollgrupp. 146 Resultaten från studien
visade att återfallen i brott var lägre för samtliga brotts kategorier än för kontrollgruppen och
sammanfattas enklast i nedanstående tabell.147
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Figur 6. Återfall i brott efter kön, brottskategorier och målsägandestatus i procent.148
Källa: Sehlin, 2009, s. 74.

Resultaten visar att inom samtliga brottskategorier, kvinnor som män och oavsett om offret var
en fysisk eller juridisk person så minskade antalet återfall mot kontrollgruppen.

2.7.3 Internationell forskning redovisad av Socialstyrelsen
I den internationella forskningen finns det ett antal större studier gjorda. Här kommer att
redogöras för några av dem som redovisas på Socialstyrelsens hemsida i ett försök att
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sammanfatta forskningsläget. 149 I sin skrift ”Insatser för unga lagöverträdare” från 2008
redovisar Socialstyrelsen viss forskning som gjorts internationellt.150
I Rapporten från Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete: ”Insatser för unga
lagöverträdare” gjordes en genomgång av 15 primärstudier som omfattade 9172 ungdomar
som antingen deltagit i medling eller ingått i någon kontrollgrupp. 151 Studien visade att det
fanns ett visst samband mellan genomförd medling och återfall i brott. Den generella skillnaden
för de som deltagit i medling mot kontrollgruppen var i genomsnitt 17% lägre återfallsfrekvens,
ingen uppdelning i olika brottstyper eller vem som var brottsutsatt redovisades. Resultaten
varierade mellan de olika beroende på hur metoden hade utformats men alla resultat pekad på
att återfallsrisken minskade. Effekt var också avtagande ju längre tid som förlöpte efter
medlingen.152 Rapportförfattarna menar vidare att man bör vara försiktiga om resultaten kan
överföras på svenska förhållanden.153

Resultat för brottsoffer av den genomgångna studien visade att 10.5% fler av brottsoffer
upplevde sig tillfreds efter medling jämfört med kontrollgruppen. En genomgång av tio
narrativa studier visade också på klart positiva resultat för de brottsutsatta efter medlingen.154
En annan forskningsgenomgång av internationella förhållanden finns publicerad på
Socialstyrelsens hemsida.155 Forskningsöversikten omfattade totalt 879 gärningspersoner och
734 brottsutsatta. De positiva effekterna för gärningspersonerna mättes genom uppföljning för
återfall i brott två år efter insatsen. För de brottsutsatta mättes nöjdheten med medlingen genom
efterföljande intervjuer.156
Resultaten sammanfattas i följande punkter:
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”1) De tio studierna som inkluderats i översikten ger stöd för att medling vid brott sannolikt
verkar vara effektivt för att minska återfall i brottslighet hos personer som dömts för brott och
där mötena har skett i både gärningspersonen och brottsoffrets intresse.
2) Brottsoffer som fått insatsen medling upplever högre tillfredställelse med hanteringen av
deras mål, än brottsoffer som vars mål genomgått vanlig rättslig process.
3) Det är viktigt att medling sker frivilligt. Resultatet av översikten baseras på medling som
skett frivilligt.
4) De sju studier som gjordes i Storbritannien visade på kostnadseffektiva effekter av medling
gällande återfall i brottslighet under två år efter insatsen.
5) Resultaten i några av studierna tyder på att medling kan ha starkare effekt på våldsbrott
(gärningspersoner) än för egendomsbrott men det går inte att belägga statistiskt.”157

2.8 Parternas upplevelser av medlingsprocessen
Vad parterna tycker om medlingsprocessen när dem deltagit i den? Ett flertal
medlingsverksamheter i Sverige utvärderar vad parterna (brottsutsatt och gärningsperson) i
medling vid brott tycker om medlingsprocessen och hur nöjda de är efteråt. Vissa kommuner
använder Bonigi som är en webbaserad lösning för insamlingar av statistik. Jag fick tillgång
och tittade på två olika län där jag kunde se mönster och likheter i upplevelsen från parterna.
De allra flesta både brottsutsatta och gärningspersoner var mycket nöjda med
medlingsprocessen. Jag vill i sammanhanget betona att detta endast är ett stickprov och att
resultatet kan variera beroende vilket urval man har tillgång till. Mitt urval kommer från mina
kontakter i SFM styrelse, som varit behjälpliga i frågan och gett mig tillgång till dessa
dokument. Eftersom det varken ger från eller till, eller är avgörande för att nå mitt syfte kommer
jag inte gå ut med namn på medlingsverksamheterna. Enkäterna omfattar totalt 67 svar varav
ena bestod av 10 och den andra 57, resultaten kommer redovisas ihopslagna.
2.8.1 Redogörelser från Bonigi i två län
Redogörelser från Bonigi i två län158 bygger som nämnt på två undersökningar där deltagarna
själva fått svara på ett antal frågor, det statistiska underlaget är ringa och varje svar får ett stort
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genomslag procentuellt varför resultaten ska tolkas med försiktighet. Enkäterna omfattade totalt
39 gärningspersoner samt 26 brottsutsatta. Det finns även två svar som ej har angett om de är
brottsutsatt eller gärningsperson vars svar jag har bortsett ifrån.

På frågan vem som tillfrågade gärningspersonen om medling svarade 35 % av
gärningspersonerna att det var polisen som tillfrågat dem. 31 % angav att det var socialtjänsten
och 18 % angav att det var medlaren. 8 % angav att ”annan” hade tillfrågat om medling. De
övriga svarandena hade inte valt eller angett frivården.

För brottsutsatta var siffran för vem som tillfrågat om medling 23 % polisen, 15 %
socialtjänsten, 50 % medlaren. Andra aktörer som tillfrågat den brottsutsatte var ”annan”,
”skolan” eller att svarande ej hade valt.
Deltagarna fick också fylla i ett formulär med 13 frågor159 om hur de uppfattat medlingen och
kringliggande frågor med en skattning från 1–5 och en fråga med deras helhetsintryck från
medling med skalan 1–10. Genomgående gav både gärningsperson och brottsutsatta medlingen
ett mycket högt betyg.

Gärningspersonernas snitt på frågorna med graderingen 1–5 hade ett genomsnitt på 4,75 och
poängen 9,275 av 10 för helhetsintrycket.

För de brottsutsatta var resultaten 4,725 av 5 på de specifika frågorna och 9,125 av 10 för
helhetsintrycket.

Jag har valt ut två exempel från fritexterna av parterna, en från vardera läns enkätstatistik,
eftersom de är talande och beskrivande:
”Bra, för jag fick prata med han som hade gått på mig och höra varför. Och jag fick höra att
han fått fel information och vi fick prata så jag kände mig inte lika orolig. Vi kom överens om
att vi inte ska kolla mot varandra och att vi ska hälsa på varandra så vi verkligen vet att det är
coolt mellan oss. Det gick väldigt snabbt och de tog det på stort allvar direkt och det var bra.”

159

Se bilaga 1.

42

”Det var en bra medling men det var svårt! Svårt att se dom i ögonen och kunna förstå att dom
som sitter framför mig har jag rånat, men det var en sten som föll från bröstet när jag blev
förlåten och jag tycker att alla ska ta emot medling för att kunna förlåta sig själva.”

Sammantaget kan sägas att dessa undersökningar visar på ett mycket gott resultat av
upplevelsen av medling vid brott för brottsutsatta och gärningspersoner.

2.9 Autentiska medlingsfall
Här beskrivs två autentiska medlingsfall för att visa medlingens effekter i två specifika fall, ett
fall utifrån brottsutsattes perspektiv och ett fall utifrån gärningspersonens perspektiv. Det är
parterna själva som berättat vad de upplevt. Jag har även pratat med Pia Törnstrand, som
medlade i dessa ärenden. 160 Detta avser inte att ge en heltäckande bild av upplevelser hos
parterna utan ska ses som exempel på hur det kan vara. Jag anser att även juridiska arbeten
gynnas av att komma nära ämnet genom berättelser, till sinom och sist är det människor bakom
teorin som berörs. Den mänskliga aspekten är högaktuell och får inte glömmas bort. Detta är
det som är unikt med medling överlag, parterna blir inte bestulna på sin konflikt. Här handlar
det inte om att bevisa och avgöra skuldfrågan, här handlar det om ett möte där två personer
under ledning och i trygga förhållanden kan föra en dialog med varandra. Det kan i bästa fall
ge parterna sådant som den retributiva rättvisan inte kan.

2.9.1 Fall 1. En brottsutsatt berättar om sin upplevelse av medling vid
brott.
Källa för hela detta avsnitt är: Sveriges Radio, 5 september 2011, kl. 06.35. ”Efter mötet så
släppte allt”.161

Aldrig tidigare hade hon träffat de tre jämnåriga kvinnorna som gav sig på henne.
”Där nere låg jag och de kom och sparkade mig både i huvudet, ansiktet, höften
och ryggen. Jag fick bara sparkar och sparkar. Sedan kom jag upp på benen själv
men då fick jag en rak höger mot höger ögat. Jag svimmade av och hamnade på
samma ställe igen.
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Jag har en skada som jag kanske kommer få leva med hela mitt liv. Skadorna var
så pass allvarliga att läkarna säger att det inte finns något botemedel.”

Medlingens effekter var att kunna gå vidare efter det som hänt. Det kändes viktigt att kunna
mötas i en medling, öga mot öga, trots det psykiska traumat misshandeln som inträffat i
tunnelbanan var.
”Innan mötet hade jag en stor klump i magen och många tankar om allting. Efter
mötet så släppte allt. Det var en lättnad. En lättnad i livet som gjorde att man
kunde slappna av.”

Båda parter fick berätta om sin upplevelse. Versionen om vad som hänt skiljde sig inte avsevärt
mycket åt. Ur det kom en bekräftelse som gjorde att det föddes en styrka att kunna gå vidare.
2.9.2 Fall 2. En gärningsperson berättar om sin upplevelse av medling vid
brott.
Detta är ett mejl jag fått ta del av från Pia Törnstrand, som medlade i ärendet, parten är
införstådd och godkänt att det används här.
”Hej Pia,
Jag vet inte om du minns mig, men jag var på medling hos dig för nästan tre år sedan. Jag var
21 år då, och hade blivit dömd för grovt rattfylleri efter en kväll på krogen som gått väldigt
väldigt snett. Jag hade följt med en kille hem, fått en snedtändning av extrema mängder alkohol,
tagit killens bil och krockat med den in i en annan bil. Jag hade obeskrivligt mycket ångest efter
den här kvällen. Jag mindes mycket lite av händelsen men jag är så oerhört glad för att jag fick
komma på medling och träffa den här killen och personen som satt i bilen jag krockade med.
Jag vill tacka dig för det jobb du gör och för att du hjälpte mig att kunna gå vidare. Jag tänker
ganska ofta på den händelsen och på hur det påverkat mig, men också hur den gjort att jag
känner mig själv på ett helt nytt sätt.

Jag skriver till dig nu just för att du i din yrkesroll påverkade mig så mycket. Jag tycker att du
verkar ha världens mest intressanta arbete, det minns jag att jag sa till dig redan då när jag
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besökte dig och var inne på min andra termin på Socionomprogrammet. Den här erfarenheten
har gett mig en djupare förståelse inför hur och varför det kan gå snett för människor.”162

2.10 Sammanfattning och reflektion kring effekterna av medling vid brott
Jag har i detta avsnitt berört effekterna av medling vid brott. Det är svårt att motivera en insats
när effekterna inte är fullt fastslagna. Är effekterna tillräckligt bra för att överhudtaget motivera
att fortsätta med medling och fortsatt utveckling av medlingsverksamheterna? Ska det satsas på
nationell samordning när det finns tämligen begränsad forskning om medlingens effekter?
Det är slående hur ofta akademiker har en stark övertygelse om medlingens effekter utan att de
en enda gång själv bevittnat medlingsprocessen i verkligheten. Jag märker det hos mig själv
också. Det skulle vara gynnsamt om praktiker och akademiker går ihop och gör en studie om
medlingens effekter på riktigt – ett helhetsgrepp. Detta eftersom det fortfarande behövs mer
forskning från Sverige för att utröna medlingens effekter för samtliga parter. Den forskningen
som finns pekar nästan uteslutande på medlingens positiva betydelse för parterna, vilket ger
slutsatsen att effekterna är bra. Mycket forskning är gammal och har stora metodproblem vilket
gör det svårt att värdera det vetenskapligt. Upplevelserna parterna har av medlingsprocessen
från tidigare studier och de jag kunnat befästa genom mitt material till denna uppsats är
liknande, med en klar tendens åt det positiva.
Det kan tilläggas att det är oerhört svårt att kunna mäta resultat med hundraprocentig
träffsäkerhet när data baseras på känslor, allt kanske inte är mätbart även om vi som forskare
gärna vill ha forskningsresultat som backar upp våra antaganden. Hur många delar i samhället
genomförs med goda resultat men där fokus inte hela tiden är att bevisa om det ger positiva
effekter till alla som berörs. Med det inte sagt att forskning inte behövs i detta avseende men
jag tycker det blir orimligt att ta förstoringsglaset med argumentet; det finns inte fullt bevisade
effekter därför struntar vi att efterleva lagkravet på att erbjuda medling. Då är de bättre att lägga
ner alltihopa, för det är uppenbart att brottsmedling inte fungerar som det är utformat idag. Det
behövs ändring och om effekter av medling behöver säkerställas först, är jag av uppfattningen
att resurser riktas för att utröna just det istället för att ”klaga” och ”motarbeta” de som försöker
upprätthålla och efterleva lagen att erbjuda medling.
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Att utreda vad människor tycker och dennes effekter av medling är inte en exakt vetenskap, alla
människor är olika och upplever saker olika, det gör också att människor tar med medlingen på
olika sätt och medlingen påverkar människor på olika sätt. Det är svårt att generalisera sådana
resultat. För vissa kanske medlingen emotionellt fungerar och för andra inte alls i samma
utsträckning eller inte alls. För vissa kanske medlingen gör att de tänker en gång till innan de
begår brott igen och för andra finns olika anledningar till att de begår brott igen. Medling kanske
inte kan uppfylla alla krav samtidigt alltid, det kanske är orealistiska krav som ställs på
medlingen? Istället kanske kan konstateras att medling i varje fall ger människor möjlighet till
att uppnå dessa syften i lagen och att det är målsättningen att de nås. Är inte det tillräckligt
egentligen? Ett komplement till den retributiva rättvisan, till för de som vill ha medling och
känner att de behöver det.
Rick Sarre 163 sa en tänkvärd sak på en föreläsning vi hade i Kriminologi och viktimologi
fördjupningskursen: ”Att få brottsligheten att försvinna där inga fler brott begås är ingen
raketforskning, det är mycket svårare… därför har människor i urminnes tider försökt lösa den
gåtan men ingen har fortfarande löst den”.164 Jag är av uppfattningen att det är betydelsefullt
att komma ihåg; medling kanske kan vara en del i detta brottspreventiva arbete men det kan
omöjligen vara den enda lösningen. Det ger lite perspektiv att medling kanske kan hjälpa till att
minska brottsligheten som forskning 165 visat och det resultatet kanske är gott nog för att
motivera medlingens existens i kombination med att forskning visat att brottsutsatta upplever
positiva aspekter av att deltagit i medling. Det är inga vattentäta slutsatser men till syvende och
sist handlar det om människor och förståelse för deras behov. Medling är ”till för alla som vill
skapa förståelse för varandra.”166
En reflektion jag har är om själva frågan om medling kan göra att den brottsutsatte tar skada i
form av sekundär viktimisering eller inte. Det blir ett problem när frågan om medling kan bli
ett problem (ytterligare kränkning) och själva avsaknaden av frågan också kan bli ett problem
(ger inte brottutsatt rättigheten att erbjudas medling). Jag har ett favoritcitat avseende
brottsmedling som jag tycker inramar problematiken på ett bra och tydligt sätt: “No crime
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victim should be forced to confront her perpetrator, but neither should she be denied the
opportunity if she desires it”.167

3 Röster från praktiker om medling vid brott
Detta avsnitt syftar till att få en inblick i hur praktiker (medlingssamordnare, medlare,
medlingsutbildare, polis, advokat och domare) upplever medling vid brott.

3.1 Djupintervju med Sara Nyström, kurator och medlare
Nedan följer en djupintervju med Sara Nyström, kurator och medlare, Stödcentrum Nordväst,
medlare för åtta kommuner i nordvästra Stockholms län, med nio års erfarenhet som medlare.
Problemen med hur medling vid brott är organiserat idag är att det är flera olika myndigheter,
med olika sekretess och olika roller och lagstiftning som ska samordna medling. Riktlinjerna
och lagarna som finns idag verkar inte vara tillräckliga, då medling faller mellan stolarna i
många distrikt. Medling är en sådan liten del av både polisens och socialtjänstens arbete och
stora besparingar och omorganisationer inom båda myndigheterna gör att man skär ner på det
som inte är akut och där hamnar medling i kläm. Trots att medling är en otroligt
kostnadseffektiv insats som har positiv effekt på individ och samhälle, så riktas inte resurserna.

Som lagstiftningen och samordningen ser ut idag så blir den också väldigt personbunden. Det
handlar väldigt mycket om vilka resurser som ges till enskilda medlare hos kommunen och
utredare hos polisen. Hur bra kvalitet på medlingarna som erbjuds från kommunen beror på hur
viktig medling vid brott anses just den kommunen och hur man tolkar lagen om att kommunen
”ska kunna erbjuda medling”. Tyvärr hamnar ofta bördan i den enskilde medlaren och dennes
chefs knä, vilket skapar en otillförlitlig situation. Samma inom polisen- det är för mycket ansvar
som på utredarna och det är väldigt avgörande hur viktigt just deras chef tycker att frågan om
medling är.
Vad kan kommunerna göra? Som lagen är skriven idag så ska kommunerna ”kunna erbjuda
medling”, utan vidare specifikation. I Medlingslagen står att medlaren ska vara kompetent och
rättrådig. Innebär då ”ska kunna erbjuda medling” att kommunerna tillhandahåller en
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kompetent medlare och fungerande rutiner för medling? I så fall är det många kommuner som
brister,

då

det

är

cirka

en

tredjedel

av

landets

kommuner

som

inte

har

medlare/medlingssamordnare och alltså inte erbjuder medling, enligt Lottie Wahlins och
Maritha Jacobssons senaste forskning.168

Jag anser att kommunen som minimum har ansvar för att tillhandahålla medlare och rutiner för
medlingsprocessen, men att man skulle kunna öka kraven på kommunerna och förtydliga hur
man ska erbjuda medling och vilken kvalitet det ska hålla. Då måste det dock göras så att det
utökade ansvaret inte bara hamnar på den som är anställd för att utföra medling. Risken är
nämligen överhängande att den bördan läggs på respektive medlare. Ansvaret som läggs på
medlarna är redan idag stort. Medlarna ska i princip dra hela lasset själva, de ska informera om
medling, göra medling synligt, sprida kunskap om medling, samordna lokala rutiner mellan
medlare och polis samt utföra medlingar. Det är tydligt att när medlaren informerar polis,
socialtjänst, frivård och andra berörda aktörer om deras ansvar att erbjuda medling, så ökar
inflödet av medlingsärenden. Men är de inte där och upprepar det och gör sig synliga, så glöms
informationen bort, vilket återigen påvisar hur personbundet det är. Skulle kunskapen och
rutinerna vara etablerade, och eller om en samordnande instans för medling i Sverige fanns, så
skulle medlare och medlingssamordnare istället kunna lägga den tiden på medlingsprocesser.

Idag är många medlare dessutom mycket ensamma i sitt arbete, särskilt i mindre kommuner. I
vissa kommuner har man så sällan ett inkommet medlingsärende att medlaren är osäker på hur
man gör en medling, vilket inte blir bra för de som ska delta i medling. Det får inte vara så att
”ska kunna erbjuda” innebär att man har en anställd inom ex. socialtjänsten, som på papperet
har medlingsutbildning, men inte känner sig lämpad eller intresserad av medling. För att
medling ska komma alla som har rätt till det till godo, så måste de som erkänt delaktighet i brott
erbjudas kontakt med medlare av polis vid förhör och kommunen måste tillhandahålla
kompetenta medlare och rutiner för medling. I vissa kommuner saknas medlingssamordnare
helt och var ska poliserna då skicka ärenden? Då skickar poliserna inga ärenden, och kommunen
ser ännu mindre behovet av att ha anställda medlare. Det är inte heller rättvist att låta
kommunerna klara sig själva, olika kommuner har olika storlek och resurser, vilket gör att det
kanske är fungerande i en större kommun med medling men helt omöjligt för en liten kommun.

168

Se Jacobsson & Wahlin, 2017.
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Det drabbar i synnerhet brottsutsatta och gärningspersoner som inte får möjligheten till medling
som de egentligen har rätt till.

Att medling inte är en akut verksamhet påverkar såklart hur mycket resurser som avsätts. Jag
anser att det måste förtydligas vad Medlingslagen avser när det stadgas att medling ska ske
skyndsamt. Om medling ska ske skyndsamt, så måste kommunen samtidigt ha resurser för
detta.

Förarbetena till Medlingslagen ger en bild av att det ska vara upp till varje kommun att utveckla
sin medlingsverksamhet – men görs detta? I dagsläget verkar det snarare som att många
kommuner avvecklar sina verksamheter. I Göteborg erbjuds medling till alla åldrar, där finns
ingen åldersgräns, det är oerhört önskvärt att det skulle vara så i hela landet. Det skulle vara
fördelaktigt om medling erbjuds till alla ungdomar även när vuxna utsatt ungdomarna för brott.
I bästa fall skulle medling erbjudas till alla, att lösa konflikter borde inte ha en åldersgräns.
Medlingen i Sverige skulle gynnas av att utöka medlingsverksamheterna till alla ärenden där
parterna vill medla. Då kanske mer resurser skulle tillsättas och medling skulle inte bara bli ”en
nedprioriterad ungdomsfråga”. Det behöver också bli tydligare att medling är både ett stöd för
brottsutsatta och till för gärningspersoner. Kommunerna borde också öronmärka pengarna för
medling, vilket inte är fallet idag även om kommunerna får pengar för att erbjuda medling, så
verkar det som att pengarna läggs på annat.

Vad kan polismyndigheten göra? Polisen har ansvar för att initiera medlingsprocessen genom
att erbjuda kontakt med medlare efter förhör. Där kan det vara avgörande hur
medlingserbjudandet presenteras för gärningspersonen, tonläge och hur frågan formuleras. Det
är viktigt att frågan inte ställs så här: vill du medla, vill du säga förlåt. Utan frågan ska istället
ställas: vill du träffa medlare för att få mer information om medling. Helst av allt hade man
önskat att ta bort steget där poliserna ska fråga om medling och att medlingsverksamheten ska
göra det, eftersom de bäst besitter denna kunskap, men det finns sekretessregler som sätter stopp
för det. Kanske är det i polisens allmänna råd och riktlinjer det brister. Kanske de behöver vara
tydligare eller skarpare. Kanske behövs de utvecklas. Kanske ska det inte bara vara riktlinjer?
Det verkar helt klart som att frågan om medling ofta faller mellan stolarna när det är så mycket
annat poliserna måste ta hänsyn till. Det farligaste av allt, det är för personbundet. Ibland verkar
det även som att vissa polisen gör bedömningen om ett ärende är medlingsbart innan
medlingsverksamheterna gör det. Detta ger poliserna för mycket ansvar som egentligen
49

medlarna är bättre lämpade att ha, det borde vara medlarna som får ta de besluten i första ledet.
Det hade varit fördelaktigt om poliserna hade medlingssamordnare med spetskompetens som
kunde se till att lämpliga ärenden går till medling och har kontakt med kommunerna. Det är
viktigt att alla utredare har rätt kunskap och att de löpande får utbildning i medling. När poliser
och berörda aktörer är utbildade om medling genereras mer medlingsärenden men när den
kunskapen inte finns genereras få ärenden. Ärenden som skulle kunna lämpa sig för medling
finns, det är inte där problemet är, utan det är personbundet om det sedan når
medlingsverksamheterna som är problemet.

Ett annat problem som är värt att betona är reglerna om erkännande. Olika poliser tolkar
Medlingslagen som ”helt eller delvis erkänt”, lite olika, där vissa är med på att det räcker att
gärningspersonen medger omständigheterna, medan andra kräver totalt erkännande av brott i
juridisk mening. Här behöver något göras för tydlighetens skull. Kanske ta bort det helt och att
det istället är parternas behov som är avgörande. Delaktighet i brott kan vara oerhört mycket
mer än bara att erkänna hela rubriceringen. Kanske kan man ordna något i polisens datorsystem
som gör att alla som medgivit omständigheterna kring det brott de misstänks för- erbjuds
kontakt med medlare.

Medling vid brott är en process som ska fungera genom samverkan och samordning mellan
olika myndigheter – polismyndigheten, åklagarmyndigheten och socialtjänst/kommun. För att
det ska fungera med en samverkan mellan myndigheter där det finns olika sekretess, krävs det
tydliga samverkansavtal, riktlinjer och rutiner. Vad det gäller medling är tyvärr
samverkansavtalen och rutinerna mellan polis och kommun ofta bristfälliga, otydliga eller
obefintliga. Jag tror att en samordnande instans skulle kunna se till att se över de lokala
samverkansavtalen och rutinerna mellan kommun och polis så man hittar fallgroparna och
bristerna och åtgärdar dessa. Det skulle då finnas en norm att leva upp till och någon som
efterfrågar hur det fungerar med medlingssamverkan i just det distriktet.

För att medling ska fungera bättre krävs en sammanhållande instans med ett samordnande
ansvar som ser till att samverkan fungerar. Det finns enbart positiva aspekter med inrättandet
av nationell samordning både ur rättssäkerhetssynpunkt, kvalitetsbedömning, ta vara på
statistik, utbildning osv. osv. Det behövs också nationell samordning för att sprida information
om medling. För hur ska man som part annars veta att det finns och kunna ta del av den
möjligheten. Det behövs en gång för alla en insats som också har utbildningsansvar, både för
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medlare och de som ska tillfråga om medling, så att alla får samma möjlighet och kvalitet på
medlingen de deltar i. Det är dags för politikerna att ta i den här frågan, för det behövs göras
något för att vi medling ska finnas kvar. Vi måste minska personbundenheten och få medling
vid brott att fungera, med kvalitet, trots att det inte är en akut verksamhet.

3.2 Djupintervju med Emmelie Michael, socionom och medlare
Nedan följer en djupintervju med Emmelie Michael, socionom och medlare, Uppsala kommun.
Emmelie beskriver uppdraget som medlare: För mig som yrkesverksam medlare och som
medlar med anledning av brott så är det mest positiva med arbetet de oerhört starka möten som
ett medlingsmöte kan vara. Att personer kan få mötas på lika villkor, våga prata om något som
varit tufft för dem och för det mesta gå stärkta från det mötet. Jag tror på att unga
gärningspersoner kan få ta ansvar för det som hänt och våga prata om händelsen, samt att den
som är brottsutsatt kan få tillfälle att stärka sig genom att bland annat kunna få ställa de frågor
som de kan bära på.

Jag har förmöten med varje gärningsperson och varje brottsutsatt innan ett medlingsmöte kan
ske. Dessa förmöten i sig är viktiga, där ges varje person tillfälle att prata om det som hänt utan
att någon bedömer eller ska försöka hitta bevis. Jag som medlare är opartisk och vill lyssna till
vad personen framför mig vill berätta om händelsen, vilket många som träffat dessa personer
innan inte kunnat. Polisen vill söka bevis, myndighetsutövande socialtjänst behöver utreda
behov av stöd, rättsprocessen tar inte hänsyn till det mellanmänskliga. Det där vi som medlare
kliver in och är viktiga: i det mellanmänskliga mötet mellan två personer, det är det som vi
medlare gör möjligt.

Jag har medlat i så många olika händelser, men det finns verkligen olika medlingsmöten som
stannar hos en. Det där två personer i slutet av med medling kan krama om varandra, trots det
som hänt. Att kunna minska de negativa följderna av ett brott, att personerna kan gå vidare och
gå stärkta ur det hela. Det är det häftigaste som finns.169

Emmelie berättar om de svårigheter som hon kan uppleva finns kring medling med anledning
av brott: Medling ses som något positivt, för alla inblandade parter: både brottsutsatta samt
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Denna dialog fram till noten har använts i sin helhet i en artikel jag skrivit för De Facto, Juridiska föreningen
vid Umeå universitets tidskrift.
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gärningspersoner gagnas av det. Även samhället i stort. Lagstiftaren har också en syn om att
medling ska vara något som är verkningsfullt, annars skulle det inte lagstadgas. Dock är det en
tandlös lag: den följs inte från flera olika håll. Kommuner erbjuder inte medling. Polisen
tillfrågar inte om medling. Medlingen hamnar ”mellan stolarna”: vems ansvar är detta? Även
i de kommuner där medlingsverksamheter finns, eller åtminstone någon som medlar, så är det
svårjobbat och ensamt. Ska den enskilde som har till uppgift att medla också behöva ta kampen
om medlingens överlevnad? Det är något som inte fungerar, det måste upp till ytan. Ensamma
medlare kan inte behöva utföra sitt uppdrag i att träffa gärningspersoner och de som är
brottsutsatta och sedan försöka få till stånd medling mellan dessa, samt behöva kämpa för
medlingens överlevnad genom att promota medling hos polisen, socialtjänsten, åklagare, den
egna arbetsplatsen… Det behöver till ett krafttag kring medling med anledning av brott i
Sverige. Det finns ingen nationell samordning, det finns ingen som synar hur
medlingsverksamheterna fungerar eller utför sitt uppdrag runtom i Sverige och det finns
framför allt ingen som påtalar att kommunerna ska erbjuda medling där det inte görs. Det finns
heller ingen som enskilda medlare kan höra av sig till i svårigheter med samarbete kring frågor
som gäller yrkesuppdraget och professionen. Det här måste bli ändring på!

Vi vill väl inte i Sverige att något som är så positivt för individen samt samhället dör ut? Det är
orimligt att det ska åligga den ensamma medlaren att kämpa för alla dessa frågor, eller att det
ska åligga en liten ideell förening (SFM) att försöka belysa dessa områden. Någon måste
reagera och ta sitt ansvar för detta, för att det ska kunna bli bättre.

3.3 Djupintervju med Angelique Fors, medlingssamordnare och
konflikthanterare
Nedan

följer

en

djupintervju

med

Angelique

Fors,

Göteborgs

stads

tidigare

medlingssamordnare med 10 års erfarenhet som medlare och konflikthanterare.

I Göteborg medlas det i alla åldrar, i en mängd olika konflikter och med anledning av brott. De
vanligaste medlingsärendena är misshandel. Även grannkonflikter och skolmedling är vanliga.
Nu kanske ni frågar er hur detta kan vara relevant för medling vid brott? Jo det är såhär: brott
sker även mot sina grannar och brott sker i skolan.

Även allvarliga och integritetskränkande brott såsom sexualbrott, hedersrelaterade konflikter
och gängrelaterade konflikter medlas i. De två sistnämnda syftar mer till att lugna läget mellan
52

parterna. Givetvis blir syftena bakom medling och förhållningssätten olika beroende på vilken
typ av brott medlingen handlar om. Göteborg har på senare år slutat medla vid snatteri eftersom
forskning pekat på negativa aspekter med medling i dessa brott. Dessa brott var till en början
de ärenden som troddes vara lämpliga för medling, vilket är värt att nämna. Stor utveckling har
skett på medlingsområdet och nu pratas det om att båda parter (både gärningsperson och
brottsutsatt) kan initiera till medling. Det skiljer sig från andra kommuner som bara medlar vid
ungdomsbrott där gärningspersonen är under 21 och erbjudandet om medling först ges till
gärningspersonen. Det upplägget har en brist utifrån brottsutsattas perspektiv eftersom de
många gånger önskar att medla och då kanske aldrig ges den möjligheten.

Medling kan ges tidigt vilket gör att medlarna får kännedom och blir insatta i utredningen innan
alla hörts, detta tar sin utgångspunkt i ungdomsfokus och kan till exempel bli aktuellt när
brottsutsatta behöver det stödet, när de exempelvis är oroliga. Det är bra att komma in under
rättsprocessens tidiga skeden i sådana fall för att lindra den känslomässiga skadan. Det är också
bra för att motverka att en konflikt eskalerar, vilket även är brottsförebyggande.

I Göteborg jobbar vi mycket med indirekt medling när det rör sig om allvarligare brott och det
fortfarande pågår en utredning. Innehållet i indirekt medling utgår från att man lyssnar av
parternas behov och anpassar medlingen därefter. Det är viktigt att titta på behov utan att lägga
in värderingar. En ingrediens som behövs för att poliserna ska kontakta medlare är att det ska
finnas en konflikt. Samarbetet fungerar väl med polisen. Eftersom det behövs samordning
mellan flera parter och samverkan mellan myndigheter föranleder det vissa utmaningar. Ibland
brister det i kunskap om medling. Det är också så att man ibland går in i mycket känsliga lägen
i rättsprocessen och medlarna inte helt är bekväma med det eller har den juridiska kunskapen
som skulle behövas. Bristande kunskap om medling och dess rättsverkningar är vanligt
förekommande även hos åklagare och domare. Det är en helhetssyn som är svår att få, det är
inte många som är pålästa på helheten. Eftersom det inte finns central utbildning och det idag
är privata aktörer med olika erfarenhet av medling som står för utbildningen är utbildningsnivån
varierande från medlare till medlare från kommun till kommun. Bristande kunskap om medling
får konsekvenser. Här skulle nationell samordning kunna vara en lösning både på att
centralisera utbildning, höja utbildningsnivån hos medlare och att de berörda parterna har
någonstans att vända sig och någon att rådfråga i svåra lägen.
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Största delen av medlarnas tid går åt att samverka ”knö oss in i en situation” för att få
myndigheterna att förstå vad man gör, varför medling är viktigt och betydelsefullt. Flera
medlare vittnar om vikten att göra sig kända hos polisen och få förtroende av myndigheterna.

Idag går flera till polisen när vi har problem, i det lilla och i det stora. Ibland kan själva anmälan
till polisen eskalera konflikter. Poliserna löser inte konflikter de löser brott och rättssystemet
löser inte heller konflikter, det är där medlare och konflikthanterare behövs. Parterna kan på det
sättet äga sin konflikt.
Vi erbjuds tandvård och borde ges möjlighet att kunna lösa våra konflikter också … Det skulle
vara fördelaktigt med en instans – dit det är gratis för personer att vända sig när de vill medla i
konflikter. Det skulle samtidigt avlasta polisens arbete. Att just marknadsföra medling skulle
nationell samordning hjälpa med. Det hade varit fantastiskt om medling kan bli allmänt känt.

Angelique nämner särskilt tre punkter på områden som kan förbättras:
•

Öppna medling som är till för alla åldrar, i alla konflikter och i olika samhällskontexter
(med sedvanlig lämplighetsprövning).

•

Det kan diskuteras om det ska vara nationellt eller i olika delar/regioner i samhället.
Men det skulle vara fördelaktigt om det skapades särskilda center för medling.

•

Se till behoven och utforma medling utifrån det, inte låsa sig vid brottsmedling.

Det är uppenbart att olika berörda aktörer tolkar och har olika tankar om vad Medlingslagen
betyder. Det är också uppenbart att åsikterna skiljer mellan hur man ska lägga upp kontakten
med parterna. Exempelvis: ska man berätta till gärningspersonen att dennes inställning till
medling kan ha betydelse i bedömningen av åtalsunderlåtelse och eventuell strafflindring?
Angelique tycker att det absolut ska nämnas medan andra medlare kan vara av en annan åsikt.
Ett problem kan vara att man överanalyserar det här med inställningen till medlingen vad det
faktiskt får för konsekvenser.

En önskvärd ordning vid ärenden där det är mycket frågetecken, där parterna har olika version
om vad som hänt och känslomässigt är på olika platser är:
•

Indirekt medling

•

Rättegång och medling efteråt
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•

Ju allvarligare ett brott är desto viktigare med mer omfattande förmöten och
förberedelser för att trygga mötet

I sammanhanget bör betonas skillnaden hur olika aktörer tänker rörande vissa begrepp,
exempelvis: parternas version. Juridiskt kanske det mer handlar om att fastställa
händelseförloppet (gärningsbeskrivningen) det var ljust ute och det hände på den här platsen,
medan utifrån ett medlar perspektiv är det mer den emotionella platsen parterna befinner sig på
som är intressant. Här kan olika aktörer lära från varandra och ha mer förståelse för att vi ibland
pratar olika språk.

Framgångsrecept för lyckad medlingsverksamhet:
•

Var lyhörd för olika perspektiv

•

Var medmänsklig

•

Se vart det finns motstånd, vad är det som ligger bakom motståndet och hur vi kan
eliminera det och bygga broar mellan myndigheter. Det skapar ett hållbart samarbete
som i slutändan gynnar alla, inte minst den som utsatts för brott, lagöverträdaren och
samhället.

•

Våga gå in i situationer både hårt och mjukt.

Det medlas mer idag och på det sättet är medlingen inte på utdöende i vart fall i Göteborg men
man paketerar medlingen annorlunda och på annat sätt.

Det krävs mer än medlare för att få medlingen att fungera. Samverkan med berörda parter måste
också fungera för att medling ska komma till stånd. Medlare är sällan välkomna till de andra
aktörerna, det är på det sättet otacksamt att jobba som medlare. Men det är också det som är
tjusningen på något sätt, jobba i det dolda och lyfta andra. Vi har än långt att gå på den interna
resan för bästa tänkbara medlingen i Sverige.

Det har gjorts stickprovskontroller på ärenden, som skulle kunna lämpa sig för medling men
som inte hade förmedlats till medlingsverksamheten, för att se om frågan om medling ställts i
dessa fall. Resultatet var att frågan om medling sällan ställts överhuvudtaget. Det kunde också
påvisas att invändningen att personen inte erkänt brottet var en undanflykt att skylla på. I de
flesta fall hade gärningspersonen erkänt delaktighet genom att de var på platsen osv. det är inget
konstigt med att de tilltalade inte erkänner rubriceringen men ändå uppfyller kraven på att
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erkänt delaktighet. Här är det många som inte vet vad lagen innebär. Det är nog inte fel på lagen
utan mer utförandet. Det är lättare att avfärda medling för att gärningspersonen inte erkänt
brottet i sin helhet. Det är som sagt bara en undanflykt eller okunskap för i många fall uppfyller
förutsättningarna egentligen lagstiftningens krav på erkännande av delaktighet och då har
gärningspersonen (borde utökas till parterna) en rättighet att bli tillfrågade om medling.

När polisen gör förhör ska de kontrollera att de ställt vissa frågor som de sedan måste kryssa i
att de gjort, exempelvis om brottsutsatte behöver stöd. Det skulle var önskvärt om det även
fanns ett sånt fönster att kryssa i för om frågan om medling ställts. Eller om personen vill att
medlingsverksamheten kontaktar denne och berättar om medling. Visserligen är det förståeligt
att det är svårt eftersom det är väldigt många rutor polisen måste kryssa i och se att de har med
på ett förhör. Det är självfallet att inte alltid parterna orkar så länge att svara på allt, därför blir
det en prioriteringsfråga vilka punkter som tas upp. Det hade ändå varit önskvärt om det stod
om medling där i polisens formulär om vad de måste ta upp under ett förhör. Det brister också
i rutiner om medling tillfrågats så åklagaren kan se det.

Mycket har hänt men som sagt det finns mycket kvar att göra.

Det skulle kunna gå att göra såhär: När ett ärende tittats på och beslutet är att de ska läggas ner
skulle medling kunna erbjudas. Det skulle vara önskvärt om det gjordes som rutin. Men ärendet
måste först öppnas upp och en bedömning måste gjorts, detta på grund av sekretess.

Det är nog inte främst fel på lagen utan att folk inte vet hur de ska tillämpa den. Börjar alla följa
lagen hade det sett betydligt annorlunda ut för medling vid brott i Sverige och fler hade fått
åtnjuta de positiva aspekterna medlingen kan ge.

3.4 Djupintervju med Pia Törnstrand, medlarutbildare
Nedan följer en djupintervju med Pia Törnstrand, SFM ordförande, professionell medlare som
genomfört 300+ medlingar vid brott och håller utbildningar i medling.
Pia Törnstrand har framträtt i media ett flertal gånger där flertal av de punkter hon lyfter upp i
min intervju också refererats av journalister. Dessa punkter är fortfarande högaktuella även om
de först uppmärksammades redan 2006. Se dessa tidningsartiklar där Pia Törnstrand medverkat:
Svensk Polis, nr 1, 2006 (Text: Carina Skagerlind), Runtikrim, nr 4, 2006 (Text: Katarina
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Luksepp) och Advokaten, nr 6, 2011 (Text: Ulrika Brandberg och Tom Knutsson). Detta avsnitt
baseras därför även på tidningsartiklarna som i mångt och mycket säger samma sak som
redogörs för i detta avsnitt. Törnstrand framhäver att hon säger exakt samma saker nu som hon
sa då.

Medling kan vara en läkande träff för parterna. Vi alla professionella medlare ser resultatet av
dialog i privata möten som kan ge brottsutsatt och gärningsperson en vändpunkt - en styrka att
lägga händelsen bakom sig och gå vidare i livet. Styrkan är att parterna möts öga mot öga. De
bästa medlingsresultaten är brott när det finns en tydligt brottsutsatt som personligen blivit
kränkt.

Fördelarna och effekterna är starka. Medling vid brott ger bland annat möjlighet till försoning.
Medling vid brott kan i bästa fall ge upprättelse till brottsutsatta och få bukt med dem som begår
brott. För samhället ger det många fördelar och vinsten brukar jag summera till: mindre lidande.
Genom medling vid brott kan människor istället för att vara rädda eller må dåligt få en
känslomässigt upprättelse- de börjar må bättre och lidandet kan upphöra. Vilket kan ge kraft att
gå vidare i livet. Dessutom hejdas påbörjade kriminella karriärer. Det går inte att helt säga att
medlingen hindrar en gärningsperson från att begå brott igen men jag tror att de tar sig en extra
funderare och tänker sig för. Båda parter kan via medlingen äga sin konflikt. Det kan ha positiva
aspekter. Den brottutsatte tar sitt tillfrisknande i egna händer och återerövrar sin livskvalitet.
Gärningspersoner ber om ursäkt och/eller tar ett eget personligt ansvar för sina handlingar, detta
gör gärningspersonen till en aktiv problemlösare.

För ungdomar handlar medlingen många gånger att vuxna inte ska stjäla deras konflikt som kan
upplevas efter ett brott. Det är viktigt att de själva får ta hand om sin konflikt med sitt eget
språk. I flera fall har jag märkt av att när ungdomar hamnar i rättsprocessen används ett
kommunikationssätt som de inte är bekanta med, vilket gör att de ibland inte ens förstår vad de
är misstänkta för eller vad konsekvenserna kan bli av det inträffade. Medling fyller här en
funktion och är ett sätt för gärningspersonen att inse dennes handlingar och vilka effekter det
fått. Framförallt ger den brottsutsatte en möjlighet att få vettiga förklaringar om exempelvis
varför det hände, svar på sina frågor och samtidigt kan få berätta vad de känner och sin
upplevelse. Medling betyder inte att gärningspersoner inte får straff, medling ger bara ett annat
sätt att kunna ta ansvar för sina handlingar.
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För enkelhetens skull kan medling beskrivas som ett försök reparera skadan som uppstått i
samband med ett brott. Detta har också mött kritik som bland annat: ”Jaha ska buset bara
behöva bocka och ta i hand så är allt bra”. Jag vill betona i sammanhanget att reparativ rättvisa
är så mycket mer än så. Kraften i att mötas är mycket starkare. Båda parter har nytta och glädje
av att medverka i medling. Jag minns ett citat som en av mina arbetskamrater sa som är väl
passande: ”istället för en abstrakt skuld till staten övergår straffet till att bli personbundet och
på det viset hanterbart.” Tidigare la samhället störst vikt vid att stödja och stötta
gärningspersonen detta har sedermera utvecklats till att omfatta brottsutsattas behov (fokus har
vänt).

Medlaren väljer inte sida utan prioriterar båda parters behov med samma fokus på brottsutsatt
som gärningsperson. Syftet är här istället att försöka minska de negativa efterverkningarna för
bägge parter. Det kan summers till: först konstateras vad som inträffat och därefter försöker
skadan att repareras genom att återskapa de mellanmänskliga relationerna. Känslornas starka
kraft ska inte undermineras. Ånger och skuld samt andra starka känslor finns oftast med i bilden,
här ofta tillsammans med en känsla att vilja ställa saker till rätta. Flera parter uttrycker en
tacksamhet till denna möjlighet att få medla (samtala med den andra parten). Flera vet inte om
att gottgörelse ens är möjlig och tacksamheten ligger i att de fått erbjudandet att delta i
medlingen. Parterna vet inte hur man ber om ursäkt och jag har märkt att många därför förvånas
över kraften i känslan när de sedan ser den andra personen i ögonen och ber om förlåtelse.
Parterna har i medlingen gjort allt det som står i deras makt att göra just där och då, denna
metodik (eller som jag vill benämna det: process) är minst sagt helt otroligt häftigt. Jag vill
framhålla att medling är ett unikt och fantastiskt verktyg och i allra högsta grad viktig
arbetsuppgift.

När jag möts av uppfattningar om att medling skulle vara dåligt tror jag att det bottnar i
okunskap, de behöver bli mer insatta i praktiken och själva se medlingen på nära håll, inte bara
i teorin utan verkligen uppleva medling på riktigt- först då kan kritikerna själva kunna förstå på
riktigt hur värdefullt och betydelsefullt medlingsprocessen är. De som vill delta i medling vill
som oftast nå en lösning men i synnerhet försonas med sig själva. En lyckad medling är enkel
att identifiera, parterna får föra en dialog och säga det dem vill ohämmat och när de når fram
till varandra- det är beviset på en lyckad medling. Ofta byggs det upp till det genom att det blir
lugnare och lugnare, i det ögonblicket uppstår ett samspel. Det ger också mig ett kvitto på att
upplägget för den specifika medlingen går hem och håller. Jag brukar likställa det med en
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utvecklingstrappa som tar en till inre balans och försoning. Inledningstrappsteget är erkännande
av brott eller delaktighet av det inträffade. Högre upp i trappan finns möjlighet för
lagöverträdaren att be om ursäkt till den som utsatts för brott. Jag minns särskilt ett citat från
en person från en medling där gärningspersonen sa: ”Vad förlorar jag på att be om ursäkt?
Inget. Och vad vinner han? Allt. Jag är människa inte ett odjur”. Avslutningsvis i trappan delas
erfarenheterna vidare för att få ett godkännande av samhället, detta kallas absolution.

Samarbete med polisen kan inte nog understrykas, det är förutsättningen för att medling ska
komma på tal. Jag kan hänvisa till en äldre BRÅ rapport som styrker påståendet att det är ett
krav på nära samarbete med polisen och att det utgör en förutsättning för medling. I rapporten
uppmärksammades också att de allra flesta medlingsutövare var av uppfattningen att medling
inte förankrats tillräckligt tydligt hos polisen. Detta är i allra högsta grad högaktuellt fortfarande
(det är 12 år sedan och samma problem återstår- förstår ni nu varför nationell samordning
behövs?). Jag vill ännu en gång till betona vikten av tydliga och gemensamma regler. Det är
polisens uppgift att informera alla som erkänt eller erkänt delaktighet i brott att möjligheten till
medling finns. Sedan ska ärendet överlåtas till medlaren att avgöra gärningspersonens
lämplighet att delta i medling och bedöma om ärendet är medlingsbart. Jag tror att medlare i
samtal med parterna kan nå ut till fler lämpliga personer som är beredda att ta ansvar för sina
handlingar än om det ansvaret åläggs helt på poliserna. Genom min yrkessamma praktiska
erfarenhet kan jag säga att de som väl erbjuds medling, och där det är lämpligt, tar chansen att
medla. Därför måste det vara upp till medlarna att kunna ge ungdomarna informationen om
medlingen som möjlighet. Sen tycker jag att det är viktigt att inte ha för låga förväntningar på
ungdomar. Som jag ser det klarar alla av en medling och det som egentligen kostar är att man
behöver bjuda på sig själv. Det är skandalöst att det så sällan frågas om ungdomarnas vilja att
ta ansvar för sina handlingar, att försöka reparera eller beakta deras vilja att be om ursäkt.

Det är synd att medling vid brott är en såpass underutnyttjad möjlighet. Bristande ekonomiska
resurser är gissningsvis det främsta hindret för att medling ska växa. Det skulle vara önskvärt
om medling vid brott används i större skala. Det behövs en medlingssamordnare i varje region
som sprider kunskap vidare. Helst av allt skulle det behövas ett särskilt organ med nationell
samordning, detta behövs för att säkerställa både kvalitén och överlevanden av medling. Jag
är ordförande för SFM och har genom åren bevittnat att frågan om nationell samordning
frekvent varit på tapeten och det är återigen på tiden att försöka uppmärksamma politikerna att
det är av yttersta vikt att nationell samordning inrättas.
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Hur lagen borde vara utformad: när det gäller erkännande skulle det vara önskvärt att den
formulerades särskilt för åldersgruppen 15–21. Att erkännandet inte behöver vara juridiskt. Den
är otydlig om delaktighet, de olika samverkansparterna tolkar den olika. Vad gäller lämplighet
så bör det bli tydligare att det är medlaren och parterna som avgör. Inte polisen.
Går det att trycka på skyndsamheten så är det bra.

Avslutningsvis kan nämnas det jag brukar säga till parterna innan medling som är en bra
utgångspunkt och målbild: ”det är inte är säkert att du kommer få höra det du vill höra, men
du kommer få säga det du vill säga”.

3.5 Dialog via telefon med Eleonore Lind, medlarutbildare
Nedan följer en dialog via telefon med Eleonore Lind, medlarutbildare som har lång erfarenhet
av medling. Lind ger föreläsningar och utbildningar i medling, (Tillsammans i Samtal AB170
och IMSE171). Lind har också jobbat på BRÅ (2004–2008) med medling vid brott.

Mycket har hänt sedan BRÅ fick avsluta sitt regeringsuppdrag med medling vid brott. Det är
inte metoden som är problemet utan organisationen. Det skulle vara bra att ta bort ansvar om
medlingen från kommunerna.

Medling vid brott har tyvärr utvecklats olika i olika orter och håller på att fallera. Medlarna är
duktiga och medlingen löser konflikter, men medlarna gör olika runt om i landet. Det behövs
samma metoder i Sverige där man arbetar tillsammans. Därför behövs en huvudman med ansvar
att råda bot på detta och som pragmatiskt har hand om utbildningen i landet. En huvudman som
kan samordna, stödja och upprätthålla medlingen samt arbeta med samverkan mellan berörda
aktörer såsom polis och åklagare. Förslag på huvudman:
1. Justitiedepartementet
2. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
3. Med viss reservation, Socialstyrelsen.

Inspiration kan hämtas från våra grannländer Norge och Finland.

170
171

http://www.eleonorelind.se/
http://www.medlarutbildning.com
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3.6 Intervju från video med Peter Svernling, polis
Denna redogörelse kommer från en Utbildningsfilm och en Informationsfilm av Eleonore Lind,
i samarbete med Roger Janerfors med stöd av Hälsopolitiska rådet i Uddevalla kommun, där
Peter Svernling intervjuas av Eleonore Lind. Peter Svernling är chef för ungdomsroteln vid
polisen i Uddevalla

Sedan 2004 har Uddevallapolisen fokuserat och strukturerat arbetat med medling vid brott.
Svernling berättar om sina erfarenheter enligt nedan:

Värdet med medling vid brott: Det har kommit mycket styrningar, nya bestämmelser,
lagändringar vad gäller unga och ungdomsbrott om man tittar på den senaste 10–15 års
perioden. Medlingen är en av de bästa sakerna som hänt, eller jag tror jag kan säga den bästa
regleringen som hänt. För att det motverkar nya kontroverser och det är brottsförebyggande.
Jag är förespråkare för medling. Vi försöker göra vad vi kan för att prata väl om medling.

Hur polisen kan utveckla och jobba vidare med medling vid brott: Det går inte att komma ifrån
att det handlar om att sälja medling som polis. Är det en polis som i grunden inte är positiv får
man aldrig sålt konceptet. Det betyder mycket vilken polis som håller förhör och vem som
ställer frågan till den misstänkta och vem/hur man informerar vad medling innebär. Vissa
utredare missar aldrig det här med medling, de är duktiga på det, de är positiva till det. Men på
andra området finns inte medlingstänket i sig, utredarna är inte vana att ställa frågan och lite
osäkra själva. Där måste vi jobba kontinuerligt och vi som är förundersökningsledare /befäl
måste ständigt ligga på om dem har pratat om medling och om de har ställt frågan. I en
polisutredning är det så väldigt mycket olika grejer som ska ställas och ibland ramlar medling
mellan stolarna. Där har vi mer att hämta från polisens sida för att öka antalet medlingar, men
dem som är mellan 15–18 år vågar jag påstå att vi aldrig missar.

För att öka medlingar generellt behöver följande göras: Inom polisen får vi hålla medling
levande, prata om det, förundersökningsledarna får ligga på utredarna om medling. Medlingen
är en av många saker som måste kollas vid ungdomsärenden och därför glöms det bort ibland.
Här måste förundersökningsledaren ligga på så det inte händer att det blir missat. Sen får vi
tänka; när ställer vi frågan om medling, om den misstänkta personen kan tänka sig att bli
uppringd av medlare för att diskutera att vara med på medling eller inte. Många gånger ställer
vi frågan det allra sista vi gör och situationen i sig kan vara hur jobbigt som helst för personen
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i fråga, som kanske är trött i skallen och sen sist ställs frågan om medling och svaret kanske
därför av trötthet blir ”jag vill inte prata om det här, ingen medling för mig”.

En tanke är att ställa frågan om medling tidigare i processen eller inte i samband med förhör,
vi kanske kan ringa dagen efter. Att utredarna lägger in sådana aspekter också. För det är svårt;
dels ska brottet eller delaktighet vara erkänt för att det ska bli aktuellt med medling, sen ska
viljan finnas hos den här personen, det är jätteviktigt hur vi inom polisen säljer det här med
medling och bland annat var i processen vi ställer frågan. Det kan vi bli bättre på att tänka i
dem banorna också. Inte bara kasta ut frågan ”och så har vi det här med medling” och nästan
förutsätta att man får ett nej svar, nu gör inte utredarna det, men vi måste hålla processen
levande och diskutera det här.

Kontakten med medlingsverksamheten och vad som är viktigt i den kontakten: Bra kontakt med
medlarna är viktigt så man kan slå en signal till medlarna och berätta om något är speciellt
viktigt med ärendet och lämna sidoinformation som är viktigt för medlarna. Men det bygger på
att man känner varandra och träffas då och då. Det tycker jag fungerar bra i Uddevalla. Sen har
medlarna kommit till polisstationen och berättat om sin verksamhet och poliserna fått
information om hur medlingen fungerar och att det är viktigt. Får man höra som utredare ”att i
mitt ärende blev det medlingen efteråt och det fungerar jättebra, parterna pratar med varandra,
medlarna tror inte att det kommer hända en kontrovers igen”. Då blir man stimulerad som
utredare och missar inte det här med medlingen till nästa utredning man har- man säljer
konceptet på ett bättre sätt. En bra kontakt mellan medlaren och polisen är jätteviktigt.

Ibland är det viktigt för utredarna att få feedback från medlarna, det stimulerar att göra ett bättre
jobb både gällande utredningen och hur man säljer konceptet om medling.

Medlingens framtid: Det är en levande process. Inom polisen är det viktigt att vi hela tiden
jobbar med det här och är engagerade. En oengagerad polis som inte pratar väl om medlingen
så tror jag inte att man får så många ja på sin fråga vad det gäller medling. Det är jätteviktigt
att vi blir duktiga på det här också inom polisen och är positiva till medlingen. Det är de flesta
poliser. Dem gångerna vi missar eller kan göra bättre så beror det på att enskilda utredare inte
anser sig ha tid. Den stora vinsten med medling för polisen är den brottsförebyggande biten.
Historiskt la poliserna mer tid på denna typen av brottsförebyggande arbete, vi la ner tid på det
vi kan kalla medling (lite oproffsig medling men ändå). Vi hade tid till det på den tiden och
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fick tid från dem som bestämmer vad vi ska lägga tid på inom polisen. Nu är det helt andra
tider, brottsligheten ser annorlunda ut, vi har mindre tid för sådana här saker. Medling är en
jättebra grej ur brottsförebyggande syfte och vi från polisens sida får lite gratis kan man säga
då kommunerna står för medlarna, och vi gillar brottsförebyggande arbete. Vi måste helt enkelt
bli duktigare på det här från polisens sida- för vi får igen det med färre brott. Det är egentligen
det hela rättssamhället bygger på- förebygga brott och där är medling jätteviktigt.

3.7 Dialog med Ylva Myhrberg, rådman
Vi domare upplever att det inte är särskilt ofta som frågan om medling tas upp under
huvudförhandlingen. Ibland står det någon rad om det i socialtjänstens yttrande men det är inte
ofta åklagaren eller den offentliga förvararen ställer frågor i den delen. Vi domare kan nog bli
bättre på att uppmärksamma frågan om medling vid huvudförhandlingen. Domstolen ska ju i
skälig omfattning beakta medling vid straffmätning och påföljdsval.

3.8 Dialog med Lena Feuk, advokat
En kunnig och väl genomförd brottsmedling ger klarhet och avlastning för båda sidorna. Det
blir en lättnad för det fortsatta livet för både brottsutsatta och gärningspersoner. Läs gärna "På
andra sidan förlåtelsen: En sann historia" av Thordis Elva (brottsutsatt) och Tom Stranger
(gärningsperson). Det dröjde närmare 8 års mailkorrespondens och 10 år från brottet innan de
båda möttes igen och gick igenom sitt unika samarbete på egen hand.172 Med likartade inslag
och samma resultat som en bra medling ger. Det hade de inte behövt vänta på i närmare 10 år
på om brottet anmälts då det skedde och de fått tillgång till medling då.173

3.9 Gruppdiskussioner i Brottsmedlargruppen, SFM
En av brottsmedlargruppens hjärtefrågor är att nationell samordning ska inrättas för medling
vid brott, vilket SFM sett ett behov av och betonat sedan 2010. Nedan ges delar av
förklaringarna till varför nationell samordning behövs.

I diskussioner kring medling med anledning av brott framkommer att medlingen i Sverige inte
är fungerande på flera håll runt om i landet. Anledningarna till detta är flera och här följer delar
av vad brottsmedlargruppen har uppmärksammat: Till att börja med kan sägas att medling vid

172
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Elva & Stranger, 2017.
Denna dialog har använts i sin helhet i en artikel jag skrivit för De Facto, Juridiska föreningen vid Umeå
universitets tidskrift.
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brott inte erbjuds i alla kommuner, detta styrks även av ny forskning 174 Vidare ser
brottsmedlargruppen svårigheterna i att ingen ser till att kommunerna upprätthåller lagen.
Upplevelsen är att medling med anledning av brott har lämnats ”vind för våg”, att kommunerna
inte har fungerande medlingsverksamheter runtom i landet och att det inte finns rutiner kring
att få till välfungerande verksamheter. Hur är det möjligt att dessa kommuner bara lämnas, utan
medlingsverksamheter? När BRÅ fick avsluta sitt regeringsuppdrag gällande medling vid brott
trodde regeringen att medlingen ute i kommunerna skulle klara av att stå på egna ben. Det är
tydligt att kommunerna inte har klarat av detta.175 Det ska inte vara så att enskilda individer får
olika stöd beroende på vilken kommun de råkar bo i, det är inte rättssäkert. Här väcks frågor
som: är det verkligen så att det ska vara kommunens ansvar med medling eller borde det ligga
under annan instans? Hur ser kommunerna på deras ansvar att medling ska kunna erbjudas, och
om det inte görs: vad görs åt detta?

Medlingsinflödet varierar också mycket i kommunerna. Det råder en tydlig försämring i antal
ärenden som kommer in i jämförelse med tidigare år, detta har konstaterats efter inhämtande av
information från flera kommuner. Rörande statistik om medling vid brott uppger flera
kommuner att det inte ”är värt att redovisas”.176 Nationell statistik från Bonigi tyder på att
antalet inkomna ärenden har minskat med över 44% de tre senaste åren (värt att betona är att
alla medlingsverksamheter inte använder det programmet varpå statistiken inte kan vara helt
representativ). ”Från en medlingsverksamhet som sakta går i graven” vittnas om att samarbete
över kommungränser tidigare fungerat men att kommunerna prioriterar ned satsning på
medlingen med anledningen att det ”ändå inte efterfrågas av rättsväsendet”. Detta medför
naturligtvis att kommuner hoppar av samarbeten och de som är kvar blir ensamma i kampen
för medlingens överlevnad. Anledningen att kommuner tycks sluta med medling är bland annat
för att inflödet av medlingsärenden inte är/var det förväntade. Kommunerna finner inte att det
är värt pengarna och resurserna att ha en medlare eller erbjuda medling. Det är oerhört
beklämmande med den utvecklingen som sker i Sverige idag. Risken är stor att medling vid
brott kommer tyna bort om ingenting drastiskt sker inom snar framtid.

Det är olika i kommunerna hur samarbetet och samverkan fungerar mellan polis, socialtjänst
och berörda aktörer. Av de uppgifter SFM tagit del av kommer merparten av medlingsärendena
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Se Jacobsson & Wahlin, 2017.
Se Jacobsson & Wahlin, 2017.
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SFM styrelsemöten 2017–2018. Skriftligt via mejlkorrenspondens med kommuner 2017–2018.
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från polisen i de flesta kommuner men några kommuner vittnar om att de måste ”jaga” ärenden
själva på grund av bristande samarbete med berörda aktörer. I denna fråga exemplifieras också
att poliser glömmer bort att fråga om medling eller tycker det känns svårt att fråga och erbjuda
medling vilket leder till att medlingsfrågan faller mellan stolarna, det är oroväckande. Vissa
kommuner har belyst detta problem och fått god respons på att de ska diskutera nya rutiner och
sitt sätt att tillfråga om medling. Rutiner hos polisen för att ta upp medling är viktigt. Det skulle
även vara fördelaktigt om frågan om medling kunde införas som rutin i polisens
utredningssystem. Ett gott samarbete med polisen är viktigt, det kan inte nog understrykas. SFM
har kartlagt och sett att det finns en positiv riktning på inströmning av medlingsärenden och bra
flöde i systemen när medlare finns i polishuset, i direkt anslutning eller när en från socialtjänsten
är med vid förhör. Det har visats generera fler ärenden till medlingen i jämförelse med
kommuner som har det på annorlunda vis. I vissa kommuner fungerar samarbetet med polisen
bättre än med socialtjänsten och i andra kommuner fungerar samarbetet med socialtjänsten
bättre än med polisen. Det är dock sällan kommunerna uppger att samtliga berörda parter vet
vad deras uppdrag är, alltid haltar det i något led. De flesta medlingsverksamheter
brottsmedlargruppen i SFM kommit i kontakt med uppger mer eller mindre stora problem och
utmaningar gällande medling med anledning av brott.

Flertalet medlare uppger att de har tungt ansvar där de medlar själva, samordnar och samverkar.
Flera kommuner vittnar om att medling är en liten del i deras tjänst vilket gör att det ges lite tid
till detta uppdrag och att det lätt prioriteras bort. Utbildning kommer ofta på tal, men det är
tydligt att detta inte alltid prioriteras i kommunerna då många medlare inte är utbildade. De som
har fått gå utbildning får sedan inte handledning eller fortbildning. Medlarna är rörande överens
om att detta gör att kvalitén på medlingen varierar i landet. De uppger att det är tufft och det
läggs för lite resurser på medlingen. Några uttrycker att de måste motivera medling hela tiden
och att de alltid möter motstånd kring detta, vilket gör uppdraget extra utsatt för ensamma
medlare. Det har lett till att flera eldsjälar slutat i verksamheterna för att de inte orkar fortsätta
kämpa. Det är anmärkningsvärt att det fått bli på detta vis, därför behövs en tydlighet vem som
ska göra vad och varför.

Att medlingen i Sverige är på utdöende är något som behöver sättas stopp för, eftersom det både
är positivt för brottsutsatt, gärningsperson och samhället. Brottsmedlingen behöver stöttas upp,
så att den trend som just nu är gällande vänds. Det som krävs är att politiker och makthavare
slutar blunda för denna insats, som har potential men där Medlingslagen just nu är i närmast
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tandlös på många håll i landet. Riksdagen har uppmärksammat att samarbetet mellan
socialtjänst och polis inte fungerar så som det var tänkt och tänker se över en lagändring som
gjordes 2013. I samma satsning borde medlingen ses över.177 I kontakter med regeringen påtalas
att medlingen är kommunernas ansvar. 178 Problemet har uppstått för att kommunerna har
ansvaret för medling och det inte funkar. Kommunerna tolkar lagstiftningen på sådant sätt att
kommunerna endast ska kunna erbjuda medling - vilket är lätt att komma undan med. Det är
uppenbart att det inte kommer bli bättre om inga nya politiska beslut fattas.

Ovanstående

redogörelse

ger

en

problembeskrivning

som

behöver

lösningar.

Brottsmedlargruppen arbetar med frågor kopplade till medling vid brott. Agendan för 2018 är
att bjuda in till nätverksträffar, uppmärksamma och arbeta för nationell samordning för medling
vid brott. Lösningar och förändringar kring brottsmedlingen i Sverige startar med nationell
samordning. Frågor som arbetas med i gruppen i arbetet för nationell samordning kan delas in
i följande punkter:
•

Framtagandet av mer detaljerade förslag om vilka åtgärder/funktioner/riktlinjer
som behöver nationellt samordnas

•

Utbildningskrav/lämpliga utbildningsönskemål?

•

Kvalitetssäkring?

•

Ersättningsfrågor?

Brottsmedlargruppen är av uppfattningen att medlingsverksamheterna, i motsats till vad trenden
visar, borde utvecklas istället för att nedmonteras. Många medlare ser att nationell samordning
skulle vara ändringen på just detta. SFM kan inte annat än att hålla med.

3.10 Sammanfattning och reflektion avseende praktikernas röster
Samtliga respondenter är av uppfattningen att medling är en bra process, flera uttrycker de
positiva effekterna medlingen kan ge. Samtliga respondenterna hade tankar hur
brottsmedlingen kan användas, utvecklas och breddas.
I ett av mina tidigare arbeten skrev jag tillsammans med tre andra att: ”medling skulle kunna
vara lämpligt i samtliga fall oavsett brottsart så länge parterna är redo att medla och möta
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http://www.riksdagen.se/sv/folj-och-prenumerera/utskick---aktuellt/2018/feb/15/regeringen-borde-gorainsatser-for-att-motverka-ungdomsbrottslighet-aktuellt-15-februari
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varandra med stöd av en ämneskompetent medlare. En utvidgad medlingsverksamhet skulle
kunna ge stora vinster för alla parter och samhället.”179 I vår andra uppsats betonade vi vikten
av att tillvarata den läkande kraften i medlingen istället för att avfärda den vid allvarliga och
integritetskränkande brott och på så vis beakta den reparativa rättvisan relevans även i de
avseendena.180 Det är slutsatser jag står bakom än idag, i synnerhet efter detta avsnitt med röster
från praktiker. I vissa län har medlingsverksamheter utvecklats till att röra fler konflikter och
för alla åldrar, istället för det lagstadgade minimikravet att medling ska erbjudas till alla unga
gärningspersoner under 21. Den utvecklingen, om jag får vara drömsk, är en optimal och
önskvärd utveckling. Det vill säga att ta in medlingen som en naturlig del i hur konflikter ska
hanteras. Det har i denna del av uppsatsen visat att det på bred front - inom olika
yrkesprofessioner, discipliner och över partigränserna - finns eldsjälar som jobbar för att
medling ska bli en naturlig del av hur samhället hanterar konflikter och att brottsmedlingen är
en viktig del i detta. 181 Avsnittet har redogjort för en till viss del problematisk syn på
medlingens existens och framtid, varpå nationell samordning framhållits kunna vara den
eventuella vändpunkten och i viss mån lösningen på flera av de utmaningar medling vid brott
har.

4 Enkätundersökning
Inledande del i detta avsnitt (4.1) gränsar till metod men har valts att presenteras i detta avsnitt
för att ge läsaren all relevant information i anslutning till presentationen av
enkätundersökningen. Det underlättar för läsaren och gör det lättare att värdera
undersökningens värde när en tydlig bakgrund om tillvägagångssättet och dess utformning
redogörs för. Jag har valt att vara öppen i alla steg eftersom det är viktigt att studien kan
upprepas. Med följande tillvägagångssätt är jag övertygad om att resultatet skulle bli detsamma
om undersökningen skulle göras om. Förhoppningsvis kan då forskaren ta lärdom av mitt
tillvägagångssätt

och

nå

ännu

fler

i

målgruppen

för

större

generalitet

på

undersökningsresultatet.
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Polfors, et. al., 2016(a), s. 27.
Polfors, et. al., 2016(b), s. 20.
181
Liknande resonemang framhåller jag även i en artikel jag skrivit för De Facto, Juridiska föreningen vid Umeå
universitets tidskrift.
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4.1 Allmänt om enkätundersökningens tillvägagångssätt och dess
utformning
Efter lång deltagande observation beträffande medling vid brott och mycket läsning hade jag
samlat tillräcklig kunskap med förståelse för ämnets problem och vad som behövde utredas
vidare. Nästan inga studier har gjorts där praktikerna själva får uttala sig om medling vid brott
varpå det blev min inriktning. Jag formulerade en hypotes som sedermera utgjorde basen för
framtagandet av enkätundersökningen. Enkätundersökningens huvudsakliga frågeställningar
var riktade för att utröna om nationell samordning för brottsmedling behövs. Den uppställda
hypotesen för uppsatsen skulle så småningom testas. Enkätundersökningen tog också sikte på
att se vad praktiker tycker om medlingsverksamheten i sin kommun och överlag i Sverige.

Jag skickade ut den tilltänkta enkätundersökningen som testversion för att säkerställa kvalitén
på frågorna och att detta var något som behövdes forskas kring, innan jag aktiverade
undersökningen för allmänheten. Jag fick ovärderliga inputs från Umeåforskaren på
medlingsområdet Lottie Wahlin. Även Brottsmedlargruppen från SFM bestående av en
advokat, flera medlingssamordnare, kurator, och en utbildare i medling vid brott kontrollerade
enkätundersökningen innan utskick. Jag justerade i enlighet med deras kommentarer i den mån
jag ansåg att det behövdes.

Vägen för att hitta målgruppen för enkätundersökningen (de som arbetar med medling vid brott
och de som i sitt arbete kommer i kontakt med personer som kan vara aktuella för medling vid
brott) var problematisk.

Jag beställde en Excel-fil med kommunadresser från SKL. Emellertid erbjöd SKL inga
uppgifter om personer/funktioner/enheter ute i organisationerna utan adresserna gick till
kommunens registrator. Därför googlade jag istället medling + kommun, med en förhoppning
om att få reda på vem som är medlingsansvarig för varje kommun och dennes kontaktuppgifter.
Detta gav lågt resultat då kommunerna sällan uppger vem som är medlare. Flera kommuner har
inte information om medling i huvudlaget på kommunens hemsida, varpå jag avbröt det
sökandet. Istället använde jag mejladresserna jag fått från SKL och skickade en uppmaning till
alla kommuner att vidarebefordra enkätundersökningen till berörda aktörer i kommunen, i
synnerhet medlarna. Vissa kommuner svarade, andra inte. Jag gjorde en intressant iakttagelse
från de kommuner som svarade. När mejlet vidarebefordrats och jag fick en kopia på detta och
kunde se vart det hade vidarebefordrats till, skiljde sig detta markant mellan olika kommuner.
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De flesta mejlen vidarebefordrades till någon del av kommunens socialförvaltning men även
en rad andra delar/aktörer. Här följer ett axplock: berörd nämnd/styrelse/förvaltning,
förvaltning för lärande och arbete, till behörig handläggare, trygghetssamordnare,
säkerhetschef och externa aktörer.

Jag förstod att detta skulle medföra stort bortfall om jag inte kunde hitta medlarna direkt med
enkätundersökningen. Jag tog därför hjälp av tre medlingssamordnare i olika län som har
register över medlingsnätverk och förteckningar med andra som kan vara relevanta för
undersökningen. Jag kontaktade även Lottie Wahlin om hennes uppgifter till medlare från deras
landsomfattande utvärdering om hur medlingen fungerar. Det skulle dessvärre ta för lång tid att
ta fram den informationen, varpå jag inte hann ta del av det för denna studie med begränsad tid
och deadline.

Enkätstudien aktiverades och jag började sprida den. SFM styrelse kontaktades och enkäten
lades ut på föreningens hemsida.

Uppskattningsvis skickade jag totalt 460 mejl, vilket då inte inkluderar när personer själva valt
att sprida enkätundersökningen. I mitt mejlutskick som gick ut till samtliga skrev jag att de
gärna får sprida enkätundersökningen, vilket jag vet att flera också gjort. Fick bland annat
privata mejl från medlingssamordnare som skrev uttryckligen att de skulle hjälpa att sprida
undersökningen eftersom de ansåg den vara välbehövlig. Flera uttryckte även glädje att det
äntligen görs en sån här undersökning.

Det visade sig också att de angivna mejladresserna jag fått tag på många gånger inte fungerade
då jag fick felmeddelanden: ”Det gick inte att hitta e-postadressen du angav.”
Uppskattningsvis gav 100 av de skickade mejlen olevererat felmeddelande. Jag fick också ca
40 återkopplingar att kommunen inte arbetar med medling. Flera av kommunerna angav att de
inte arbetar med medling längre. Detta tolkar jag som att det finns färre medlare idag än innan.
Flera kommuner uppgav att medlingen avslutades när ett visst uppdrag/tjänst tagit slut. Jag
har försökt arbeta brett men det har minst sagt varit svårt att veta vilka som är medlare och om
det ens finns någon många gånger. Hade jag påbörjat arbetet med utskick tidigare hade
säkerligen flera kunnat nås, hur många är svårt att säga. Men att kommunernas registratorer
många gånger inte vet vart de ska vidarebefordra enkäten tyder på att det hade krävts en
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betydande insats för mig som utomstående att kunna ta reda på kommunens
medlingsverksamhet om den ens existerar.

Enkätundersökningen (layout och innehåll) är gjord på Netigate

182

som är en

undersökningsplattform. Enkätundersökningen var aktiv i 14 dagar vilket genererade 175 svar,
varav 126 slutförda. Med slutförda betyder att respondenten svarat på samtliga frågor.
Respondenten fick avgöra själv vilka frågor hen ville svara på och kunde gå vidare i
undersökningen även om hen inte svarat på en fråga, varpå olika frågor har olika många svar.
Mediantiden för undersökningen var 6 minuter och 24 sekunder. Enkätundersökningen är
anonym och svaren analyseras givetvis på samma sätt. Nedan följer resultaten av
enkätundersökningen.

4.2 Fråga 1. Arbetar du med medling vid brott?

Figur 7. Svar på fråga 1 i enkätundersökningen.
Källa: Baserad på enkätstatistiksvar, utformad i Netigate.

Frågan ställdes med syftet att kunna kategorisera respondenterna på ett bättre sätt och för att
tydligt avgränsa enkätundersökningen till den tänkta målgruppen. Frågan besvarades av
samtliga 175 deltagare i enkätstudien. Av dessa angav 60,57% (106) att de arbetade med
182
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medling vid brott och 39,43% (69) att de i sitt arbete kommer i kontakt med personer som kan
vara aktuella för medling. Undersökningen innefattar inte några följdfrågor på vilket sätt
respondenterna jobbar med medling eller på vilket sätt de kommer i kontakt med personer som
kan vara aktuella för medling. Därför kan ingenting sägas om hur många av respektive
profession som är representerade i studien.

4.3 Fråga 2. Hur nöjd är du med medlingsverksamheten i din kommun?

Figur 8. Svar på fråga 2 i enkätundersökningen.
Källa: Baserad på enkätstatistiksvar, utformad i Netigate.

Frågan besvarades av totalt 139 respondenter av totalt 175 som påbörjat enkäten vilket utgör
79% av deltagarna, bortfallet är såldes 21 %.
•

32,37% (45) som är den enskilt största gruppen kan beskrivas som varken nöjda eller
missnöjda.

•

25,18 % (35) angav att de var missnöjda eller mycket missnöjda.

•

42,45 % (59) angav att de var nöjda eller mycket nöjda.
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Till denna fråga kunde respondenterna ge sina egna tankar kring sitt svar. Tanken bakom det
var att denna fråga kan vara svår att svara på. Exempelvis kanske medlingssamordnaren å ena
sidan tycker att sin insats är bra och att hen gör ett bra jobb men å andra sidan att
medlingsverksamheten behöver mer resurser. Inga klara mönster kunde skönas i svaren men de
negativa kommentarerna som påpekade problem var fler än vad som var representativt mot hur
svaren såg ut i tabellen.

4.4 Fråga 3. Hur nöjd är du med medling vid brott
(medlingsverksamheterna) överlag i landet?

Figur 9. Svar på fråga 3 i enkätundersökningen.
Källa: Baserad på enkätstatistiksvar, utformad i Netigate.

Frågan besvarades av 123 respondenter av 175 som påbörjat enkäten. Svarsfrekvensen är
således 70 % och bortfallet 30%.
•

44,72% (55) som är den enskilt största gruppen angav att de varken var nöjda eller
missnöjda.

•

37,4 % (46) har angivit att de är mycket missnöjda eller missnöjda.

•

17,89 % (22) Har angett att de är mycket nöjda eller nöjda.
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Igen kan konstateras att gruppen som varken är nöjda eller missnöjda är störst. Det är intressant
att se skillnaden mot fråga 2 där de flesta respondenterna var nöja/mycket nöjda med
medlingsverksamheten i sin egen kommun men i fråga 3 uttrycker att de är missnöjda med hur
medlingen fungerar i andra kommuner. Stämmer inte självbilden i andras ögon?

Till denna fråga kunde respondenterna ge sina egna tankar kring sitt svar. Tanken bakom det
var att se bredden i åsikter och se om svaren påminner om varandra eller inte, dvs se om det
finns något tydligt mönster. Från fritextsvaren framkom att många anser sig sakna kunskap om
hur medlingen ser ut i övriga landet. De övriga kommentarerna var nästan uteslutande negativt
inställda och beskrev olika problem.

4.5 Fråga 4. Anser du att det behövs nationell samordning för medling vid
brott?

Figur 10. Svar på fråga 4 i enkätundersökningen.
Källa: Baserad på enkätstatistiksvar, utformad i Netigate.

Frågan besvarades av 136 respondenter av totalt 175 som påbörjat enkäten. Svarsfrekvensen är
således 78% och bortfallet 22%.
•

84,56 % (115) uppgav att det behövs en nationell samordning för medling vid brott.
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•

13,97 % (19) uppgav ”vet ej”.

•

1,47 % (2) att det inte behövs nationell samordning för medling vid brott.

Av de som svarat på frågan är således den absoluta majoriteten för nationell samordning. Jag
tyckte det var förvånande att andelen som sade sig vilja ha nationell samordning var så högt.
Hypotesen var ställd att nationell samordning behövs. Hypotesen får anses i denna fråga vara
klart och tydligt uppfylld. Hypotesen stämde således med resultatet av den genomförda
enkätundersökningen, som uppsatsens syfte var att testa.

Till denna fråga kunde respondenterna motivera sitt svar. Detta syftade till få anledningar till
varför eller varför inte hypotesen för uppsatsen stämmer eller inte med resultatet från
enkätundersökningen, vilket kan ge nyanser och diskussionsunderlag jag inte tänkt på. Tanken
bakom det var att se bredden i åsikter och se om svaren påminner om varandra eller inte, dvs
se om det finns något tydligt mönster. I fritextsvaren framkom många olika åsikter som var
förenliga med de påståenden som uppställdes i hypotesen.
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4.6 Fråga 5. Vad tror du skulle hända om nationell samordning inrättades
för medling vid brott?

Figur 11. Svar på fråga 5 i enkätundersökningen.
Källa: Baserad på enkätstatistiksvar, utformad i Netigate.

I genomsnitt har varje fråga besvarats av 124 (123,57 avrundat) respondenter av 175 som
påbörjat enkäten. Svarsfrekvensen är således 71 % och bortfallet 29%.

Svaren här särredovisas inte här utan kommer diskuteras närmare i resultatdiskussionen, men
det går klart att se att den absoluta majoriteten anser att nationell samordning vid brott skulle
bidra på ett positivt sätt att förbättra de uppställda frågeställningarna. Dessa påståenden är
uppställda i hypotesen för uppsatsen. Resultaten stämmer delvis överens med hypotesen som
var ställd att påståendena skulle besvaras med att respondenterna höll med ”helt och hållet”.
Enkäten visar att fem av fjorton påståenden besvarats i överenstämmelse med hypotesen. På
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samtliga frågor utom en (fråga 11) är det mer än 80 % som håller med till stor del eller helt och
hållet med påståendet.
Eftersom alla andra påståenden har besvarats med att respondenten håller med ”till stor del”
visas ändå en klar tendens att den absoluta majoriteten är positivt inställda till nationell
samordning och tror att det kan hjälpa på flera olika sätt.

4.7 Fråga 6. Vad är för/nackdelarna med nationell samordning för
medling vid brott?
Frågan besvarades av 73 respondenter av 175 som påbörjat enkäten. Detta motsvarar en
svarsfrekvens på 42 % och ett bortfall på 58 %. Frågan besvarades genom att respondenten fick
skriva sitt svar i fritext utifrån perspektiven:
1. Brottsutsatt
2. Gärningsperson
3. Samhället

Frågan syftade till att underbygga hypotesens svar, vilket kan ge nyanser och
diskussionsunderlag jag inte tänkt på. Tanken bakom det var att se bredden i åsikter och se om
svaren påminner om varandra eller inte, dvs se om det finns något tydligt mönster. Den
överväldigande majoriteten av svaren var positiva till nationell samordning endast en handfull
var negativa eller uppfattades som neutrala i sina svar. Svaren korrelerar väl med svaren som
inkommit på fråga 5. De flesta berörde i sitt svar minst ett av de i frågan ställda perspektiven
och hur nationell samordning skulle kunna hjälpa till och förbättra.

4.8 Fråga 7. Övriga kommentarer
Frågan besvarades av 28 av 175 respondenter vilket är en svarsfrekvens på 16%. Denna fråga
gav möjligheten till respondenterna att själva i fritext ge mig tips på något de tycker jag missat
eller att de ville förtydliga. Eller om respondenterna hade några andra kommentarer, tips eller
förslag till mig på brottsmedlingens område. En helt öppen fråga är också bra för att
respondenterna ska få säga vad hen tycker utan att en fråga riktar respondenten att svara åt ett
visst håll, tänka i vissa specifika banor osv. Tanken bakom det var att se om det kom fram andra
tendenser än svaren på föregående frågor eller om trenden var densamma. Inga direkta mönster
kunde skönjas.
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5 Diskussion
I denna diskussionsdel kommer redogöras för resultat, metod och etiska dilemman. De är
upplagda i egna rubriker men överlappar varandra i vissa delar.

5.1 Resultatdiskussion
Den första (1) frågan i enkätstudien ställdes för att få reda på lite mer om respondenternas
kontakt med medling. Ca 61 % procent angav att de arbetade med medling vid brott och ca 39
% att de på annat sätt jobbade med personer som kunde vara aktuella för medling. Frågan
besvarar inte närmare hur respondenterna arbetar med medling eller hur de i sitt arbete kommer
i kontakt med personer som kan vara aktuella för medling. Klart verkar i varje fall vara att
respondenterna i någon omfattning stöter på medling i sitt arbete varför jag anser att svaren har
relevans.

I den andra (2) frågan hur respondenterna upplevde medlingsverksamheten i sin kommun
angav:
•

32,37% (45) som är den enskilt största gruppen att de varken var nöjda eller missnöjda.

•

25,18 % (35) angav att de var missnöjda eller mycket missnöjda.

•

42,45 % (59) angav att de var nöjda eller mycket nöjda.

Av fritextsvaren183 framgår att det kommer in för få ärenden till medlingsverksamheterna vilket
ses som ett problem.

På nästa fråga (3) hur nöjda respondenterna är med medlingsverksamheten överlag i landet blir
resultaten lite annorlunda mot föregående fråga.
•

44,72% (55) angav att de varken var nöjda eller missnöjda.

•

37,4 % (46) ansåg att de är mycket missnöjda eller missnöjda.

•

17,89 % (22) angav att de är mycket nöjda eller nöjda.

Här blir resultaten delvis omvända mot föregående fråga. Samtidigt som respondenterna hade
övervikt åt att de var nöjda med medlingsverksamheten i sin egen kommun verkar missnöjet
mot hur medlingen ser ut i landet vara desto större. I fritextsvaren184 anger de flesta att de inte
har någon uppfattning i frågan eller är negativa. Endast något enstaka svar uttryckte sig positivt.
183
184

Se i bilaga 3 för samtliga 78 svar.
Samtliga 72 svar finns att läsa i bilaga 3.
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Det var lite överraskande att så få av de respondenter som ansåg att de var nöjda eller mycket
nöjda motiverade berörde detta i fritexten. Det positiva svar som inkom angav bara att den
tyckte det verkade fungera liknande i hela landet. Det är visserligen vanligare att klaga på saker
man tycker är dåliga än att förklara varför man tycker något är bra, detta kan vara en möjlig
förklaring.

På frågan (4) om nationell samordning behövs för medling vid brott angav hela 85,5 % att detta
behövdes. Bara 1,47% ansåg att det inte behövdes och 13,97% svarade ”vet ej”. Jag blev lite
förvånad av att resultatet var så tydligt med tanke på att föregående frågor visade att många av
respondenterna ansåg att de var nöjda med medlingsverksamheten i sin kommun och landet i
stort. En möjlig tolkning av detta är att praktiker dels kan vara nöjda med sin egen
medlingsverksamhet men ändå vilja ha nationell samordning. Flera fritextsvar185 angav att de
var positiva och att det behövdes mer likriktningen i utbildning, få upp medling på agendan,
bättre samverkan med polis och förmedlade ärenden.

I själva hypotespåståendena i fråga (5) som avsåg att testa ett antal påstående mot
respondenterna och som uppsatsen byggde på var svaren väldigt tydliga. Den absoluta
majoriteten med över 80% på samtliga frågor utom en där resultatet var 78,69 % höll med ”helt
och hållet” eller ”till stor del” med påståendena. Påståendena var utformade efter de problem
jag sett i mina tidigare arbeten och genom min deltagande observation sen 2016. Dessa problem
är de som oftast tas upp i litteraturen om medling och av de praktiker jag mött. Svaren ”varken
eller/vet ej” på påståendena var också påfallande få i jämförelse med fråga 2 och 3. Jag hade
med tanke på dessa frågor förväntat mig ett högre antal neutrala svar på frågorna.
Det kan konstateras att jag försökt nå ut brett i enkätundersökningen men att bortfallet är
betydande, detta är en stor brist och ger undersökningens slutsatser lägre vetenskapligt värde.
Jag vet inte vilka som valt att svara på enkäten och varför, eller om de är representativa för
målgruppen i stort. Det kan finnas flera anledningar och det går att spekulera i all oändlighet
varför svarsfrekvensen var relativt låg i relation till hur många som försökte kontaktas. Jag
kanske inte hittade medlarna och kontaktade fel personer eftersom det var oerhört svårt att
utröna vilka som faktiskt var medlare i kommunerna. Det finns ingen tydlig uppgift eller
statistik med hur många medlare som finns i Sverige. BRÅ uppskattade antalet år 2008 till 397
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Samtliga 61 svar finns att läsa i bilaga 3.
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stycken, men det var flera år sedan och trenden har tydligt visat att medling vid brott gått ner,
så den siffran har troligen minskats väsentligt. Det är således svårt att uttala hur representativ
undersökningen är. Att inte fler svarade skulle jag tro har att göra med bristande
medlingsverksamheter i landet. Ibland finns inte en tydlig medlingssamordnare med
medlingsansvar och ibland helt icke existerande medlingsverksamheter, varpå mina mejl
riktade till kommunerna inte hade någon mottagare. Kunskapen för att kunna svara på frågorna
i enkäten kanske brister varpå folk avböjer medverkan. Det kan också vara bristande intresse
för frågan. En annan aspekt kan vara tidsmarginalen, både att enkätundersökningen pågick för
kort tid (14 dagar) och att dessa frågor behövde mer tid för reflektion. Detta kan möjligen gjort
att respondenter avstod från att svara.

I år firar medling vid brott tio år sedan obligatoriet att erbjuda medling för unga lagöverträdare
infördes, men på många håll i landet är det allt annat än firande. Det vittnas istället om hur
medling vid brott gått utför och att kommunerna syndar i avseendet att erbjuda och tillfråga om
medling. Anledningar som att det inte är rättvist och etiskt riktigt mot parterna har uttryckts.186
För att kunna lösa de problem och utmaningar medling vid brott har, anser jag att nationell
samordning är svaret. Det är många olika yrkeskategorier som på ett eller annat sätt kommer i
kontakt med medling som håller med om detta. Denna slutsats kan jag dra genom resultaten av
frågorna 1, 4 och 5 i enkäten. Där framkom att respondenterna både är medlare och personer
som i sitt arbete kommer i kontakt med parter som är aktuella för medling, samtidigt som en
överväldigande majoritet sade sig vara för nationell samordning. Båda grupperna kommer i
kontakt med medling på olika sätt och är överens som att det behövs nationell samordning.

Frågan i sig, nationell samordning, är inte ny men sedan BRÅ lämnade sitt regeringsuppdrag
har inget samordningsansvar funnits och därför behövs ett omtag.187 Enkäten ger inget svar hur
nationell samordning ska genomföras och vad som ska rymmas inom den utan bara att den bör
genomföras i någon form.

Vem är det egentligen som ska ansvara för medlingen? Ingen ligger på och då är det lätt att
skjuta det framför sig eller låta medlingen falla mellan stolarna. Bildligt beskrivet med liknelser,
men det är verkligen så att olika myndigheter och olika berörda aktörer, lägger ansvar och skuld
186

http://medlingsinstitutnorr.se/lag-om-brottsmedling-tio-ar/ liknande åsikter framkom i respondenternas
fritextsvar, se bilaga 3.
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Liknande åsikter framkom i respondenternas fritextsvar, se bilaga 3.
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någon annanstans. Viss självkritik har också uppmärksammats av praktiker. Detta har tidigare
redogjorts för i uppsatsen. Det kan konstateras att det inte är lätt för någon myndighet eller
berörd aktör i det medlingsklimatet som finns idag.

Rollfördelningen och vem som ska göra vad kan vara svår att besvara för praktikerna då de
ibland inte själva vet vad som ingår i deras uppgifter. Ibland brister kunskapen om vilken roll
och ansvar de har i medlingsarbetet.
Polisen redogjorde själv för att de behöver ”sälja in medlingen”. I praktiken innebär detta att
medling tillfrågas när polisen är av uppfattningen att medlingen är värd att fråga om. Men ska
vi ha ett system där det får vara personbundet på det sättet? Är det rättssäkert, att personer blir
eller inte blir erbjudna medling på grund av vem som är utredare? Nej detta vittnade också flera
medlare och medlingssamordnare om. Det är inte kritik riktad enbart mot polisen för flera
aktörer bär ansvaret att medlingen går utför. Det är polisen idag som genererar flest
medlingsärenden även om andra aktörer också kan göra det. Här tror jag det är en okunskap,
berörda aktörer vet inte att de är berörda och att de själva faktiskt kan initiera till medling. Det
är ett för rörigt system utan återkoppling. Det behövs mer tydlighet med vem som är ansvarig
och vad det innebär. Lite mer vem som ska göra vad. Jag lånar medlingssamordnaren Jesper
Abelins citat om medling som jag tycker ramar in det hela på ett bra sätt: "Vi jobbar med
världens bästa insats, sett till vad det kan få för effekter, men man har skapat ett system som
gör att det är svårt att få det att fungera och få kontinuitet".188

Är det bara medlarna som är intresserade av fungerande medlingsverksamheter idag? De som
ute i kommunerna inte jobbar heltid med medling, ser kanske bara medling som en extra
arbetsbelastning de inte vill befatta sig med? Det känns som medlingen inte blir tagen på allvar
och tillsynen förefaller obefintlig. Risken när det inte finns sanktioner eller effektiv tillsyn är
att andra saker prioriteras då medling inte blir något ”måste” trots att det enligt lag är det.

Idag delas 26 miljoner ut årligen till landets kommuner för att bedriva medling, men eftersom
pengarna inte är öronmärkta riskerar de att försvinna ner i någon av kommunens alla andra
utgiftsposter. Kommunerna saknar visserligen inte utgiftsposter men det ska inte vara meningen
att ”medlingens pengar” går dit. Under BRÅ:s tid delades pengar ut efter egen ansökan från

188
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kommunerna, det var ett mer behovsprövat system. Det systemet medför också ökad
sannolikhet att kommunerna genomför medlingen, eftersom de aktivt sökt anslag för det
ändamålet och behöver redovisa verksamheten tillbaka till BRÅ. Inte som idag när bidrag mer
ges ut på schablon till kommunerna utan någon egentlig uppföljning eller tillsyn om medling
bedrivs i överhuvudtaget.189

Redan 2011 kom Linda Marklund ut med sin avhandling där en av slutsatserna var att
medlingsverksamheterna väsentligt skiljer sig över landet och inte fungerar alls i vissa
kommuner.190 Problemet med att alla kommuner inte erbjuder medling återstår än, vilket kunde
konstateras av Lottie Wahlin och Maritha Jacobsson i sin rapport 2017.191 Författarna kunde
visa att endast 2/3 av kommunerna kunde erbjuda medling. Med det i beaktande lånar jag ett
citat från Linda Marklund år 2011 vars citat sorgligt nog är lika högaktuellt idag: ”Jag tycker
att det gör att man får ett rättsotryggt och rättsosäkert system som inte ger likabehandling till
alla parter. Man måste se till att det finns en grundstomme som fokuserar på, kan ge den
utbildning och kvalitetssäkring av verksamheten som krävs.”192

Uppsatsen har redogjort för en problematisk syn på medlingens existens och framtid varpå
nationell samordning framhållits som en möjlig lösning på de utmaningar medling vid brott har
idag. Resultatet var väldigt entydigt jakande på frågan om nationell samordning behövs och
påståendena i fråga 5 besvarades medhållande av den absoluta majoriteten. Det kan vara så att
frågan om nationell samordning inte alls är kontroversiell och att de allra flesta praktiker är
eniga om att det behövs nationell samordning. För att referera till inledande har det visats att
nationell samordning inte är ett akademiskt påhitt, utan ett reellt problem många praktiker
upplever.

Det har presenterats överväldigande med positiva aspekter om nationell samordning, även
deltagarna till undersökningen är enhälligt positiva att det behöver inrättas. Vad kan då
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Har inte lyckats hitta något om den tillsyn som IVO idag ansvarar för eller från den tiden när Socialstyrelsen
hade tillsynsansvar.
190
Marklund, 2011.
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Jacobsson & Wahlin, 2017.
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http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4678714. Citatet underbyggs också i
Marklunds doktorsavhandling, se Marklund, 2011.
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medlingsverksamheter upplever sig överkörda. En nationell samordning bör vara en
kombination av piska och morot. Där piskan innebär att medling faktiskt måste erbjudas i
relevanta fall men också att övriga insatser sker som stöd och inte diktat uppifrån.
Medlingslagen kommer fortfarande vara en ramlag och nationell samordning syftar inte till att
fullt detaljstyra medlingsverksamheterna, utan kommuner ska fortfarande ha frihet att utforma
sin medlingsverksamhet efter sitt eget skön.

Blir det för mycket styrning finns även en risk att parallella rättsprocesser uppstår där medlarna
blir de nya domarna. Medlingsverksamheterna får inte ”ersätta” eller bli en ”dålig” kopia av
rättsprocessen (retributiva rättvisa) och stjäla konflikten från parterna. Det är viktigt att
medlingen får tillvarata den läkande kraften av reparativ rättvisa och behålla det som är unikt
för medlingen, de fem F:en: frivillighet, fredlighet, förtrolighet, försonlighet och facilitering.193

Med det sagt och att endast två respondenter i undersökningen uttryckte att de inte ville ha
nationell samordning anser jag det styrkt att stödet för nationell samordning är brett, både hos
praktiker och akademiker. Verksamma personer inom medling och doktrinen har varit överens
om detta länge och få egentliga motargument hörs. Flera försök har tidigare gjorts för att nå
politikerna och kanske är det dags att försöka igen, eftersom det ändå är dem som måste
genomföra nationell samordning.

Jag vädjar härmed till politikerna att realisera detta, nationell samordning behöver återinföras
och ges resurser. Åren går och med tiden tappas engagemang när man bara står och trampar
vatten och ingenting händer. Kasta inte bort möjligheten för parterna att få sina rättigheter
tillgodosedda och en chans att känslomässigt gå vidare. Det är få insatser som både är bra för
brottsutsatt, gärningsperson och samhället - medling vid brott indikerar att uppnå fördelar för
samtliga parter. Medling vid brott behöver få legitimitet och hjälp att nå sin fulla potential. Att
nationell samordning inte finns är verkligen en orsak till att medling vid brott inte fungerar som
det borde. Det är inte bara ett akademiskt problem utan ett verkligt problem som tydligt
understryks genom enkätundersökningen, även i de intervjuer studien gjort.

193

För liknande resonemang se Marklund, 2011, s. 264.
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5.2 Metoddiskussion
Jag anser att valda metoder lämpat sig bra för att ge en bild av hur praktiker ser på medling.
Enkätundersökning var en passande metod (med vissa brister som jag kommer diskutera längre
ner). Med en enkätundersökning kan respondenterna vara anonyma vilket kan ge mer ”ärliga”
svar än när telefonintervjuer, intervjuer etc. används (med det inte sagt att de intervjuerna också
kan vara ärliga, vilket jag är av uppfattningen att de jag använt mig av i uppsatsen är). Det är
också fördelaktigt med räckvidden vid enkätundersökningar, det når ut till fler människor
snabbare och därmed inte är lika tidskrävande som andra intervjuformer. Frivilligheten att delta
är också bra. Här kan ingen av social press tvingas delta eftersom det inte är någon som kan
veta om man deltagit eller ej.

Bortfallsproblematiken måste tas upp här. Att respondenternas exakta roller inte är klarlagd.
Nationell samordning är något luddigt? Vad skulle det betyda i praktiken? Har studien bara
besvarats av personer med stark uppfattning i frågan och de som inte känner lika starkt har
avstått från att svara?

Jag har inte haft tiden, de tekniska förutsättningarna eller resurserna att genomföra enkätstudien
med klart identifierade deltagare som i sina svar hade varit anonyma. I en sådan undersökning
hade jag kunnat se vilka som svarat, men inte vad de svarat. Detta hade skapat en större kunskap
om vilka specifika yrkesroller respondenterna har och deras inställning till mina frågor.

Jag anser att metoden har använts på ett adekvat sätt varpå andra liknande studier skulle kunna
upprepa undersökningen och få liknande resultat. Jag är väldigt öppen med min studie, bifogar
den i sin helhet, vilket ökar trovärdigheten av den. Nackdelar med enkätundersökning är att jag
inte kan kontrollera om någon svarat flera gånger. Det kan kontrolleras när andra intervjuformer
används. Eftersom studien är en enkät kan jag inte se och analysera mer än själva svaren,
kroppsspråk, tonfall och andra parametrar faller bort. Detta kan andra intervjumetoder ta med i
bedömningen av svaren. Det finns brister med alla metoder men jag är av uppfattningen att de
olika metoder jag använt har varit tillräckliga för gett en bra bild och besvarat mitt syfte väl. En
brist och kritik mot undersökningen är att jag inte kommit i kontakt med någon som kan ge
andra infallsvinklar. Det hade varit intressant att få röster från de som är negativt inställda till
nationell samordning eller de som inte tror det är lösningen på brottsmedlingens problem. Det
hade också varit intressant att höra de som är emot medling över lag för att se vad för argument
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de har för den ståndpunkten. Detta hade kunnat göra uppsatsen mer nyanserad. Men eftersom
det är en argumentativ uppsats är det inte konstigt att medling argumenteras för.

Det finns vissa kriterier som ställs upp för att bedöma och värdera kvalitativa metoder, som
myntats av Lincoln & Guba (1985) och Guba & Lincoln (1994). Det är två huvudkriterier som
utmynnas i delkriterier.
Trovärdighet

Äkthet

Tillförlitlighet

Rättvisande bild

Överförbarhet

Gett forskaren en
bättre bild av det
som undersökts

Pålitlighet

Respondenterna i
undersökningen får
en bättre bild av sin
situation

Kunna styrka och
konfirmera

Eventuellt kan
deltagarna förändra
sin situation
Respondenterna har
bättre möjlighet att
förändra sin
situation

Figur 12. Hur kvalitativa metoder värderas.
Källa: Baserad på Lincoln & Guba, 1985, och Guba & Lincoln, 1994.194

Huvudkriteriet: Trovärdighet (På engelska: Credibility)
Delkriterier:
•

Tillförlitlighet: detta innebär hur acceptabel forskarens beskrivning anses vara i andra
personers ögon.

•

Överförbarhet: Redogörelsen är fyllig med data så andra personer kan göra
bedömningen hur resultaten står sig för överföring till annan miljö.

194

Använd översättning och upplägg från Forsström & Örtenvik, 2012.
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•

Pålitlighet: Undersökningens olika processer redogörs för och är tillgänglig, detta
förefalla motsvara reliabiliteten när en kvantitativ används.

•

Möjlighet att styrka och konfirmera. Forskaren har utfört undersökningen med
objektivitet och därmed inte låtit sig påverkas av egna åsikter och teoretisk inriktning.

Huvudkriteriet: Äkthet (På engelska: Authenticity)
Delkriterier: Se beskrivning i figuren.
Jag är av uppfattningen att alla kriterier är mer eller mindre uppfyllda. Möjligen att den sista
punkten brister i något avseende eftersom uppsatsen är argumentativ och jag har en personlig
koppling (deltagande observation) till det jag studerar. Flera källor såsom mejl och muntliga
kontakter är svåra att följa upp och verifiera för utomstående.
Det finns vissa kriterier som ställs upp för att bedöma och värdera kvantitativa metoder. Det är
reliabilitet och validitet.
Reliabilitet innebär att studien är framtagen och genomförd på ett transparent och tillförlitligt
sätt. En frågeställning forskaren ska fråga sig är om frågorna verkligen mäter det som är avsett?
Validiteten innebär att forskningsresultatet ska kunna gå att bekräfta genom att samma eller
liknande studie ger samma resultat.
Angående uppsatsen validitet och reliabilitet: Det är svårt att uttala sig om sin egen uppsats
validitet och reliabilitet eftersom man alltid är subjektiv. Frågor kopplade till validiteten är om
samma undersökning gjordes av någon annan skulle ge samma resultat? Detta är jag övertygad
om framför allt eftersom respondenterna hade möjlighet att i fritext reservera sitt svar eller
framförde att frågorna var oklara på något sätt. Snarare tydde dessa svar på att respondenterna
var väl införstådda i med vad de frågor de svarade på innebar. Dock var bortfallet betydande av
de förfrågningar som gick ut, detta sänker validiteten då jag inte vet vilka av de jag kontaktat
som svarat och varför just dessa har svarat.

Jag har genomgående varit så transparent i mitt tillvägagångssätt som jag kunnat, enkätens svar
har redovisats i sin helhet och jag har dragit slutsatser utifrån resultaten som går att följa mot
svaren. Validiteten är enligt min mening hög.
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5.3 Etikdiskussion
Undersökningen hade mått bra av att vara ute längre. När undersökningen behövdes tas ner för
att jag skulle kunna analysera resultatet innan inlämning och deadline hade undersökningen inte
helt mättats av. Det var fortfarande svar som inkom timmarna innan avslutningen av
undersökningen. Hur förlängd undersökningstid skulle påverka resultatet går inte att säga.
Därför rekommenderar jag vidare och djupare forskning på uppsatsämnet där någon ”går till
botten” med vilka kommuner som erbjuder medling och vad de tycker om nationell samordning
med betoning på vilka delar som ska ingå, sedan specificera och analysera dessa. Med
frågeställningen: hur skulle nationell samordning organiseras och av vem?

Kan man vara partisk och samtidigt vara objektiv? Jag har analyserat den insamlade datan efter
bästa förmåga. Jag har försökt vara neutral och tolkat resultaten som dem står utan att lägga in
egna värderingar. Jag märkte dock på mig själv hur jag nästan försökte hitta fel när det ibland
inte funnits några för att jag inte vill inge för ”för positiv bild” av nationell samordning. Är
detta omvänd partiskhet och vad innebär det för resultatet? ”Opartiskheten” diskuteras frekvent
i samband med Medlingslagen, kan man verkligen vara opartisk eller är det bättre att uttrycka
det med ord som neutral osv. Jag har i detta arbete fått en praktisk erfarenhet av ordets rätta
innebörd och det är ett väldigt svårt begrepp att uppfylla även om man försöker. Är man opartisk
när man försöker jämna ut bilden av medling så den inte ska framställas för positiv för att man
själv har uppfattningen att medling är just positivt, eller är man rent av inte opartisk då för att
man försöker hitta fel som inte finns. Det är viktigt att vara medveten om vart man själv står i
frågan (min egen förutfattade mening) och samtidigt hålla tungan rätt i mun. Jag är av
uppfattningen att det går att hålla distans men ändå presentera läget- även om läget ibland
stämmer överens med ens egna tankar. På samma sätt som i riktig medling är det av yttersta
vikt att vara opartisk men innebörden av det kan diskuteras. Jag har redan i inledningsskedet
redogjort för uppsatsens begränsning och karaktär. Karaktären är en argumentativ uppsats om
medling vid brott och dess framtida existens.
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enkätundersökningen.195 Men till nästa gång kommer jag vara ännu tydligare i denna del. Också
avseende intervjuer och deltagande observationer kommer jag vara mer tydlig att skicka ut eller
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Se bilaga 2, mejlutskick.
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ge information om vilken roll respondenterna har i min uppsats i enlighet med Vetenskapliga
rådets riktlinjer196. Detta för att undvika eventuella missförstånd.

Jag har fått utelämna några intervjuer med olika aktörer, som kommer i kontakt med medling,
efter att chefer inte lämnat sitt medgivande till deras medverkan. Detta även under
förutsättningen att uppgiftslämnarna skulle vara anonyma. Det var för känsliga yttringar som
kom fram och de ångrade sin medverkan helt enkelt. Det är givetvis förståeligt och jag har
därmed valt att inte beröra de delarna alls, ingen information finns sparad.

6 Avslutande kommentar och slutord
Den röda tråden längs hela arbetet har varit nationell samordning, behöver detta inrättas? Detta
har testats i detta arbete.

Min hypotes för uppsatsen stämmer i huvudsak med resultatet från enkätundersökningen och
med röster från praktiker, vilket presenterats löpande i uppsatsen. Med detta arbete vill jag
därför understryka och betona behovet av nationell samordning, vilket denna uppsats tydligt
visat att jag inte är ensam om att tycka. Slutsatserna vilar på solid juridisk grund. Lag och
verklighet skiljer sig dock kraftigt åt. Detta är en fråga som kräver juridiska lösningar i en eller
annan form. Jag skulle därför vilja öppna upp debatten för ett lagförslag, som givetvis föregås
av sedvanliga förarbeten. För att komma igång med debatten slår jag på stora trumman och
föreslår följande:

196

www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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LAGFÖRSLAG
Ny rubrik och ny paragraf (11 § i Medlingslagen)

Ansvaret för medling med anledning av brott
X ansvarar för samordning av medlingsverksamheterna på nationell nivå och ska ta de initiativ
som krävs för att upprätthålla och främja medling. X ska följa och vidareutveckla medling.197

Överse
Samt andra
liknande
uppgifter

Utbilda
medlare och
andra berörda
aktörer

Dokumentera
medlingsverksamheterna,
föra statistik etc.

Samordna och
samverka

Metodutveckla

Kvalitetssäkra

Figur 13. Specificering av ansvarsområden för tänkt nationell samordning.
Källa: Baserad på information från Jacobsson & Wahlin, 2017, s. 45 och enkätundersökningen.

Övriga önskvärda ändringar: Uppsatsen har tydliga visat både via enkätstatistik och röster från
praktiker på ett flertal brister med dagens system och vilka regler som skulle behöva ändras.

Med bakgrund av det som presenterats i uppsatsen har jag en annan formulering jag gärna ser
som tillägg i Medlingslagen: ”alla kommuner är skyldiga att erbjuda medling”. (Om nu
kommunerna ska ansvara för medlingen, det går att diskutera.) Det ska inte vara en ”bör”198
regel att erbjuda medling vid brott, det ska vara en ”ska” regel. Frågan om medling ska vara
obligatorisk för parter i alla åldrar i enlighet med behoven hos parterna och inte bara för unga
lagöverträdare som idag. Istället för att åldern ska vara avgörande, ska behoven hos parterna
vara avgörande. Jag är också för någon form av sanktion (eller morot) för att kommunerna ska
197
198

Inspiration på formulering om nationell samordning från Smittskyddslag (2004:168) 1:7.
SoL 1:5 c använder formuleringen ”sörja”.
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behöva/vilja erbjuda medling i större utsträckning än idag. Medlingen skulle gynnas av att
kunna initieras av både gärningsperson och brottsutsatt. Även erkännanderegeln199 bör ses över
och göras tydligare eftersom olika professioner tolkar detta olika och det förefaller vara en
flaskhals till varför inte frågan om medling ställs samt anledningen till varför olika professioner
tycker det är ”svårt” med medling. Tydlighet behövs i det avseendet. Ordet ”rättrådig”200 i
beskrivandet av vad medlaren ska vara kan tas bort, begreppet är högst subjektivt och vem kan
förklara vad det innebär? Även ordet ”opartisk” 201 skulle kunna bytas ut till ”neutral”.202
Listan kan göras lång med små önskvärda ändringar, därför skulle det vara eftersträvansvärt
med en Medlingslag 2.0, en uppdatering med vissa större och vissa smärre justeringar. Jag
lämnar det öppet för debatt men betonar i synnerhet vikten av inrättandet av nationell
samordning.

Mycket forskning, projekt och annan utveckling har gått framåt sedan Medlingslagens
tillkomst. Det skulle kanske inte kräva en lagändring för att få till en nationell samordning utan
detta kan ske i form av andra föreskrifter. Men riktlinjer utan sanktion och morötter för olika
myndigheter (berörda aktörers) tycks däremot inte räcka, vilket visats tidigare i uppsatsen.

Lagstiftaren tog också upp problemet med att medlingen skulle behöva utvecklas i takt med nya
erfarenheter etc. Nu kanske det är tid att mer befästa dessa erfarenheter? Det spelar inte så stor
roll om vissa medlingsverksamheter i landet kommit till vissa insikter om hur medlingen bör
organiseras och genomföras med lyckade resultat- om denna information och dessa erfarenheter
inte når ut till andra medlingsverksamheter också. En nationell samordning, i vart fall på vissa
områden, ser jag som ett måste för att ”styra upp” och etablera medlingsverksamheter runt om
i landet.

Med avstamp i denna uppsats och tidigare forskning kan förändringsarbetet förhoppningsvis
börja. Det är rätt tid för att göra om och göra rätt… Nationell samordning behöver inrättas och
det kan vara räddningen för brottsmedlingens framtid. För att stoppa att medling vid brott är på
utdöende överlag i landet krävs nationell samordning. Tydligare slutsats än så, kan jag inte få!

199

5 § Medlingslagen.
4 § Medlingslagen.
201
4 § Medlingslagen.
202
Detta är förenligt med Norman & Öhman, s. 126–127.
200
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