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Medlaren i fokus 
Upplevelsen av att genomföra medling vid brott 

 
Annie Avermark 

 
 

Medling vid brott är insatsen som möjliggör att unga gärningspersoner och 
brottsoffer möts i en medling tillsammans med en opartisk medlare för att 
tala om brottshändelsen. Medling bygger på filosofin reparativ rättvisa, vars 
teori präglar förhållningssättet i utförandet av studien. Svensk forskning 
inom området är begränsad, vilket motiverade att fokusera på yrkesgruppen 
medlare. Studien undersöker hur medlare upplever arbetsuppdraget vad 
gäller innehåll, syfte, svårigheter, samt vilka förutsättningar som krävs för 
en bra medlingsprocess. Deltagarna bestod av åtta medlare, som 
intervjuades med halvstrukturerade intervjuer. Materialet analyserades med 
tematisk analys samt en hermeneutisk ansats. Totalt 10 teman identifierades, 
vilka fördelas under varje frågeställning. Resultatet visar vikten av 
neutralitet och stöd gentemot båda parter och utbredd kompetens i 
medlarrollen. Svårigheter påträffas i samarbetet med polis och socialtjänst, 
samt att vara neutral då maktobalans råder mellan parterna. Resultaten 
diskuteras och analyseras utifrån reparativ rättvisa, följt av metoddiskussion 
där granskning av den egna studien utförs.   
 
Keywords: victim-offender mediation, restorative justice, mediator, Sweden 

 
 

Inledning 
 
Misshandel, skadegörelse, stöld och olaga hot är några exempel på vanligt förekommande 
brott bland unga. Statistik över hur ungdomsbrottsligheten ser ut i dagsläget skiljer sig mycket 
åt beroende på vilken källa man utgår ifrån och hur dessa mätningar utförts. Oavsett vilken 
statistik som representerar verkligheten och om en sådan ens existerar, råder en problematik i 
att ungdomar i tidig ålder begår brottsliga handlingar. Barn och ungdomar representerar 
framtidens samhälle men är fortfarande formbara. Intresset för denna studie har väckts genom 
angelägenhet av problematiken kring ungas brottslighet, och därmed engagemang för att 
minska och/eller förebygga detta. Efter en genomsökning av olika brottsförebyggande 
åtgärder hittades medling som ett alternativ. Hur medling används i praktiken, samt dess 
bakomliggande filosofi öppnade upp ett nytt sätt att tänka kring brott och hanterandet av 
ungdomars brottslighet. Eftersom medling vid brott hos ungdomar är relativt outforskat i 
Sverige är det viktigt att få mer kunskaper om hur det används och hur det fungerar idag. 
Utifrån medlares perspektiv söker den här uppsatsen svar på hur de uppfattar innehållet och 
syftet med sitt uppdrag som medlare, vad som krävs för att medlingsprocessen ska fungera 
bra, samt vilka svårigheter som kan uppkomma under arbetets gång. 
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Vad är medling? 
 
Denna uppsats fokuserar på medling vid brott, vilket är en insats som kan användas som 
konfliktlösningsmetod för unga lagöverträdare. Insatsen avser unga personer mellan 12 och 
21 år. Vid medling träffas brottsoffer och gärningsperson tillsammans med en opartisk 
medlare för att tala om brottet och följderna av detta. Syftet med medling är att ge möjlighet 
för brottsoffer och gärningsperson att bearbeta händelsen och komma fram till ett avtal som 
ska symbolisera en form av gottgörelse för brottsoffret. Avtalet kan handla om ersättning för 
en ekonomisk skada, men också en överenskommelse om framtida beteende, dvs. hur parterna 
ska förhålla sig till varandra om de ses i framtiden. Detta avtal kan gälla istället för 
gärningspersonens skadeståndsskyldighet i en eventuellt kommande rättegång, beroende på 
vad man kommer överens om under medlingsmötet. Medling ska användas som ett 
komplement till det rådande rättssystemet (Brottsförebyggande rådet, 2007; 
Justitiedepartementet, 2001).  

Medling vid brott bygger på filosofin om ”restorative justice”, vilket kan översättas som 
reparativ rättvisa. Det innebär att medlingen är till för att reparera den skada som brottet 
föranlett, istället för att enbart straffa den skyldige (Justitiedepartementet, 2001). En 
utförligare beskrivning av reparativ rättvisa presenteras senare i uppsatsen.  

De första svenska medlingsverksamheterna startade i slutet av 1980-talet utan någon statlig 
eller kommunal regi. Men år 1998 gav regeringen brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag 
att med hjälp av ekonomiskt stöd starta försöksverksamheter runtom i landet. År 2002 
inträdde medlingslagen (Svensk författningssamling, 2002) som är en ramlag och innefattar 
övergripande riktlinjer för hur medling ska tillämpas i Sverige. Målet var att medling skulle 
bli tillgängligt i hela landet, och Brå fortsatte att organisera och utveckla 
medlingsverksamheter, samt utbilda många till medlare (Brottsförebyggande rådet, 2007, 
2008a).  

Den första januari 2008 infördes en ny bestämmelse som innebär att alla 
medlingsverksamheter ska styras lokalt, inom varje kommun, och är dessutom skyldiga att 
erbjuda medling för lagöverträdare under 21 år. Detta är reglerat i socialtjänstlagen, 5 kap. 1 c 
§ (Svensk författningssamling, 2001) och gäller än idag. Brå’s uppdrag upphörde i samband 
med denna bestämmelse. Anledningen till bestämmelsen var att regeringen ansåg att ungas 
möjlighet till att delta i medling ska vara lika i hela landet. Det ska inte spela någon roll var 
man är bosatt. Ett annat skäl till införandet var på grund av rättsäkerheten. Deltagande i 
medling kan nämligen ha betydelse för bedömning av gärningspersonens påföljd. Vid 
rättegång ska domarna ta hänsyn till om gärningspersonen efter förmåga försökt förebygga, 
avhjälpa eller begränsa skadliga verkningar av brottet (Svensk författningssamling, 1962). 
Vid bedömning av åtalsunderlåtelse, dvs. om åklagaren väljer att inte väcka åtal, ska det 
också tas i beaktande om den unges vilja att ersätta brottsoffret för den skada som 
uppkommit, huruvida gärningspersonen avhjälpt eller begränsat skadan eller på annat sätt 
gottgjort brottsoffret (Svensk författningssamling, 1964).  
 
 
Medlingslagen 
 
I medlingslagen (Svensk författningssamling, 2002) står det att medling ska ske i båda parters 
intresse, vilket betyder att brottsoffer och gärningspersonen deltar frivilligt. Det är en 
grundförutsättning för att medling överhuvudtaget ska kunna äga rum. Lagen säger att syftet 
är att gärningspersonen ska få ökad insikt om brottets konsekvenser, och brottsoffret ska få 
möjlighet att bearbeta sina upplevelser. Vårdnadshavare och andra personer till båda parter 
har möjlighet att närvara om det inte finns särskilda skäl som talar emot det. Vid 
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medlingsmötet ska brottsoffret få berätta om sin upplevelse av det som hänt och följderna av 
det. Gärningspersonen ska ges tillfälle att berätta sin version av händelsen och förklara varför 
brottet begicks. Brottsoffret får framföra önskemål om gottgörelse och gärningspersonen kan 
framföra en ursäkt för det inträffade. I lagen finns inget krav på utbildning hos medlaren, 
däremot står det att medlaren ska vara kompetent, rättrådig och opartisk. Medlingsförfarandet 
ska genomföras skyndsamt, och detta kräver samarbete mellan medlare, 
förundersökningsledare och åklagare.  
 
 
Medling i praktiken 
 
Medlingsprocessen skiljer sig lite åt mellan länder, men också inom länder. I Sverige finns det 
ingen nationell instans som samordnar eller talar om hur medlingsverksamheten ska bedrivas. 
I medlingslagen finns det inte heller något skrivet om hur verksamheterna ska organiseras, 
förutom att varje kommun har ansvaret för att medling ska kunna erbjudas till unga 
lagöverträdare. Detta gör att medling inom de olika kommunerna skiljer sig åt, vad gäller 
exempelvis organisation, utbildning och samverkan med berörda aktörer såsom polis, 
åklagare och socialtjänst. Vanligast är att medling ingår som en del i den ordinarie 
socialtjänsten. Det finns även särskilda egna medlingsverksamheter som tillhör socialtjänsten. 
Vissa kommuner i Sverige har valt att köpa medlingstjänster av befintliga verksamheter från 
andra kommuner (Socialstyrelsen, 2012).   

Enligt Brå (2007, 2008b) kan rutiner för hur ett medlingsärende går till skilja sig mellan 
verksamheter och mellan kommuner, men grundprincipen är densamma. När en ung person 
(<21 år) har gjort sig skyldig till ett brott och en polisanmälan har gjorts inleds en 
förundersökning. Om personen ifråga erkänner brottet ska hon eller han tillfrågas om 
medlingsverksamheten får ta kontakt och ge information om vad medling innebär. Vid 
samtycke skickas ärendet över från polis till socialtjänsten. Ärendet kan även förmedlas till 
socialtjänsten på annat sätt, t.ex. via åklagare eller kriminalvård. Socialtjänsten skickar 
ärendet till medlingsverksamheten där en medlare tar emot denna. Medlaren kontaktar oftast 
gärningspersonen först, sedan brottsoffret.  

Inför medlingen hålls ett förmöte med båda parter var för sig. Där ges information om hur 
medling går till, och samtala kring vad de båda personerna vill säga till varandra under 
medlingsmötet. Syftet med förmötena är att medlaren ska undersöka om parterna är redo att 
träffas genom att bedöma deras inställning till det som hänt och förbereda de på vad som 
väntar vid mötet. Under medlingsmötet ges en introduktion till medling och vilka riktlinjer de 
kommer att ha under mötet. Dessa är att både prata om dåtid och framtid. Parterna får 
möjlighet att berätta sin version av det som hänt samt vilka konsekvenser det lett till för dem. 
De kan även få chans att ställa frågor till varandra. Samtalet om framtiden inkluderar vad de 
själva vill ska ske framöver, samt formulera ett eventuellt avtal. Det kan handla om ett 
beteendeavtal, dvs. hur de ska uppträda mot varandra i framtiden. Det kan även vara ett avtal i 
form av en ekonomisk ersättning för något materiellt som skadats eller stulits. Därefter 
avslutas mötet och medlaren återrapporterar en kort dokumentation om ärendet till den egna 
medlingsverksamheten. Om medlingen skett före rättegång ska återrapportering även göras 
till åklagare (Brottsförebyggande rådet, 2007, 2008b).  
 
 
Teoretisk bakgrund 
 
Reparativ rättvisa. Medling har vuxit fram genom ett alternativt sätt att tänka kring rättvisa, 
brott och straff. Det traditionella synsättet kallas retributiv rättvisa, eller juridisk rättvisa 
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(Nationalencyklopedin, 2014).  För att visa skillnader och förklara vad reparativ rättvisa står 
för jämför Zehr (2005) det med den retributiva rättvisan. Dessa två filosofiska riktningar 
representerar olika perspektiv. En viktig skillnad är att inom den retributiva rättvisan betraktas 
brott som en överträdelse av lagen riktat mot staten, medan man inom den reparativa 
rättvisans filosofi ser ett brott riktat mot personer och relationer. Med denna utgångspunkt 
skiljer sig även uppfattningen om vilka åtgärder som borde vidtas. Inom den reparativa 
rättvisan förespråkas det att reparera den skada som brottet föranlett de inblandade, vilka är 
brottsoffer, gärningsperson och samhället. I det traditionella rättsystemet handlar rättvisan om 
att ta reda på vem som har gjort vad, hur det gått till, samt bedöma lämplig påföljd för att 
tillrättavisa lagbrytaren. I detta system söker man svar på frågor såsom vilka lagar har 
brutits? vem är skyldig? Vad förtjänar de? Zehr (2005) menar att i detta system är staten 
brottsoffer, vilket utelämnar den person eller de personerna som brotthandlingen utfördes 
mot. Inom reparativ rättvisa är följande frågor väsentliga, vem har blivit skadad? vad behöver 
de? vems förpliktelser är det? Brottsoffer behöver få svar på sina frågor och föra fram sina 
behov, gärningspersonerna behöver förstå vad de har gjort och mot vem. Detta är möjligt 
genom interaktion, och det är här som medling kommer in i bilden.  

Medling är nämligen ett sätt eller en metod som kan användas för att tillämpa reparativa 
processer. Med reparativa processer menas en process då brottsoffer, gärningsperson och när 
det är lämpligt, någon annan individ eller samhällsmedlem som har påverkats av ett begånget 
brott, deltar tillsammans för att lösa frågor som uppkommer vid brott, generellt sett med hjälp 
av en diskussionsledare. De reparativa processerna är en del av den reparativa rättvisans 
filosofi som syftar till att gottgöra brottsoffret genom att avhjälpa skadan och låta 
gärningspersonen hållas ansvarig för sina handlingar. (United Nations Office for Drugs and 
Crime, 2006).  
 
 
Empirisk forskning om medling 
 
I USA startades medlingsprojekt i slutet av 1970-talet, vilket är närmare 10 år tidigare än i 
Sverige. Medlingsverksamheter i USA är därför mer utvecklade och etablerade, liksom att det 
finns mer forskning om medling i en amerikansk kontext. I USA benämns medling som 
”Victim-offender mediation” (VOM) och innefattar ett brett fält av deltagande unga och 
vuxna brottsoffer respektive gärningspersoner. I de allra flesta fallen utförs medling vid brott 
med unga gärningspersoner (Umbreit, 2002). 

Många så kallade medlingsprogram har utvecklats under tidens lopp och har olika riktlinjer 
och inriktningar beroende på brottets karaktär och allvarlighetsgrad, ålder hos de inblandade, 
och när under rättsprocessen som medlingen utförs, dvs. om det är före eller efter en 
traditionell rättegång (Umbreit, 2002; Umbreit & Greenwood, 2000a). 

I en nationell studie över medlingsprogram i USA visade det sig att de vanligast 
förekommande brotten vid medlingar är vandalism, misshandel och stölder. Men till skillnad 
från Sverige utförs medlingar i USA även vid grövre och allvarligare brott såsom sexualbrott 
och till och med mord, även om det är relativt sällsynt. I dessa fall krävs det att medlarna har 
särskilda kunskaper och fått träna på att hantera så pass svåra ärenden. Ett exempel på 
program som kan användas vid allvarligare brott är ”Victim Sensitive Offender mediation 
dialogue” som har ett antal utmärkande drag. Det är bland annat ett extremt behov av en icke-
dömande attityd hos medlaren. Trots brottets allvarliga karaktär måste medlaren fortfarande 
uppträda opartiskt och neutralt. I programmet ingår även en lång förberedande process där 
medlaren träffar båda parter upprepade gånger och arbetar med att hantera de starka känslorna 
innan medlingen kan äga rum. (Umbreit & Greenwood, 2000b; Umbreit, Bradshaw, & 
Coates, 1999).  
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Brottsoffrets perspektiv på medling. Vad har brottsoffer för motiv att delta i medling? I en 

amerikansk studie av Choi, Green och Kapp (2010a) intervjuas brottsoffer inför ett 
medlingsmöte om deras motiv till att delta i medling, vilket är följande: 1) få svar på frågor 
och få mer information. 2) få en genuin ursäkt och en gottgörelse av något slag. 3) dela deras 
erfarenheter som brottsoffer med gärningspersonen. 4) bidra med att hjälpa gärningspersonen 
att bli en bättre människa. Vad gäller den första punkten är deltagarna i denna studie, oavsett 
brottets allvarlighetsgrad, mycket intresserade av att veta avsikten med gärningen. Forskarna 
utförde även observationer av medlingsmöten, samt intervjuade deltagarna efter genomfört 
medlingsmöte. De sammanfattar studiens resultat med att det gav stöd för att medling 
(baserad på reparativ rättvisa) ger positiva effekter för brottsoffer. De syftar bland annat på 
aspekten att möta brottsoffrets behov, att uppleva egenmakt och känslan av avslut. Flera 
deltagare beskriver känslor efter mötet som att de känner sig helade och lättade.  

Vad som också framkommer i studien är brottsoffrens negativa upplevelser i form av; 1) 
känner sig pressade att acceptera ursäkten eller avtalet. 2) känner att de inte får tillräcklig 
möjlighet att uttrycka sina riktiga känslor. 3) uppfattar inte gärningspersonens ursäkt som 
tillräckligt innerlig och äkta. Observationerna i studien indikerar att både de icke-verbala 
uttrycken såsom att ha ögonkontakt, se ångerfull ut, och de verbala uttrycken som att prata i 
en respektfull och ödmjuk ton inte lever upp till förväntningarna enligt flera deltagare.  

Flera studier visar att många brottsoffer anser att den symboliska reparationen av en ursäkt 
är mer eller lika viktigt som den ekonomiska ersättningen. På grund av emotionell skada och 
lidande efter brottet anses det som en viktig del att få veta sanningen, få svar på frågor, få 
möjlighet att berätta vilka konsekvenser brottet lett till, samt få en ursäkt. (Choi et al., 2010b; 
Van Camp & Wemmers, 2013). Men det är inte bara viktigt att en ursäkt ges, utan många 
brottsoffer uppger missnöje med hur ursäkten ges. De skulle gärna vilja att 
gärningspersonerna ser de i ögonen och visar att ursäkten verkligen är äkta (Choi et al., 
2010a; Choi & Severson, 2009). 

 
Gärningspersonens perspektiv på medling. Gärningspersoners motiv till att delta i medling 

är: 1) hålla ett prickfritt brottsregister. 2) gå vidare från incidenten. 3) berätta för brottsoffrena 
varför de gjorde det. 4) be om ursäkt. 5) hjälpa brottsoffrena att gå vidare. 
Gärningspersonerna i studien upplever makt och kontroll över sin egen situation som ett 
resultat av att de får ta ansvar för sina handlingar genom att betala tillbaka till samhället, och 
genom att erhålla en bättre förståelse av dem själva i processen. Gärningspersonernas 
förändrade uppfattning är märkbar då de visar empati för brottsoffrena under medlingens gång 
(Choi et al., 2010a).  

Resultaten från två forskningsöversikter av 20 respektive 30 års studier om medling visar 
generellt sett att såväl gärningspersoners som brottsoffers upplevelse av medling är positiva 
(Umbreit, Coates, & Vos, 2001, 2004). Gärningspersonerna uttrycker att de inser vilken skada 
de orsakat brottsoffrena genom att lyssna till deras version av händelsen, och att de därmed 
känner sig förändrade efter deltagandet i medlingsmötet. De negativa aspekter som kommit 
fram är exempelvis att brottsoffret får för mycket makt under processen, svårigheter i att ge en 
innerlig ursäkt, tungt att möta brottsoffret öga mot öga samt en allmän känsla av skam (Choi 
et al., 2010a; Umbreit et al., 2001, 2004).  

Eftersom målsättningen med medling för unga gärningspersoner är att de ska få möjlighet 
att reflektera kring brottet, förstå konsekvenserna av sina handlingar och ta ansvar för det 
inträffade i ett möte med brottsoffret, så väcks frågan huruvida medling kan ha en 
brottsförebyggande effekt. Medling har inte funnits så länge i Sverige vilket förklarar den 
bristfälliga forskningen. Enligt Brå (2007) är det svårt att uttala sig om några eventuella 
effekter eftersom det finns för lite underlag än så länge i Sverige, men det finns vissa 
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tendenser till minskning av återfall i brott hos vissa gärningspersoner beroende på vilken 
brottstyp det handlar om, och under vilka omständigheter det rör sig om. 

Om man istället vänder sig till internationell forskning så finns det desto fler studier. I en 
meta-analys utförd på 15 studier bestående av 9172 unga gärningspersoner i USA, framgår 
det att deltagande i medling svarar för 34 procents reduktion av återfall i brott (Bradshaw, 
Roseborough, & Umbreit, 2006). Detta ger en indikation på att medling kan ha positiva 
effekter i avseendet att minska ungdomsbrottsligheten.  

 
Reparativ rättvisa och medling. Med reparativ rättvisa som utgångspunkt vid medlingar 

kan det skapas reparativa utfall för de inblandade. I en amerikansk studie av Choi, Green och 
Gilbert (2011) uttryckte gärningspersonerna att de efter medlingen kunde se brottshändelsen 
ur ett nytt perspektiv. I och med att de får möjlighet att lyssna på brottsoffrets version väcks 
empati och ånger hos dem. Detta tror forskarna kan leda till ett förändrat beteende hos 
ungdomarna. Studien visar att användning av reparativa principer i praktiken, genom att på ett 
respektfullt sätt låta gärningspersoner hållas ansvariga för vad de gjort kan ge skamkänslor 
och förhöjd empati.  

Andra studier ger kritik mot hur den reparativa rättvisan tillämpas efter att 
gärningspersoner och brottsoffer själva får berätta om sina upplevelser. Deltagarna visar 
missnöje med medlarens insats då de anser att deras medlare bland annat inte ger tillräckligt 
med tid, inte är neutral, inte möter brottsoffrets behov och är för snäll mot gärningspersonen. 
Forskarna betonar den reparativa rättvisans komplexitet då den ska tillämpas i praktiken (Choi 
et al. 2010a). Missnöje hos deltagarna beror oftast på missförstånd eller inkonsistens vid 
medlares tillämpning av reparativa rättvisans principer. Forskarna konstaterar att det skulle 
behövas vägledning för hur dessa principer ska användas i praktiken (Choi et al., 2010a; Choi 
& Gilbert, 2010). Hittills presenterad forskning är framförallt från USA, vilket är värdefullt då 
medling är mycket mer utbrett där än i Sverige, och kan ge inspiration för svensk 
medlingsverksamhet. Denna studie är ett bidrag till svensk forskning där medlare står i fokus.  
 
 
Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna studie är att få ökade kunskaper och förståelse av medling vid ungdomsbrott 
genom att undersöka hur yrkesgruppen medlare upplever sitt arbetsuppdrag utifrån sina 
erfarenheter av medling. Medling bygger på filosofin om reparativ rättvisa, vars teori präglar 
förhållningssättet i utförandet av studien, då den söker svar på vad som ingår i medlarens 
arbete och hur de uppfattar syftet med arbetet. Studien syftar också till att undersöka vad i 
arbetet som fungerar bra samt vilka eventuella svårigheter som medlarna kan uppleva i 
medlingsärenden. Studiens syfte kan konkretiseras i följande frågeställningar: (1) Hur 
upplever medlare sitt uppdrag att genomföra medling vid ungdomsbrott, vad gäller innehåll 
och syfte med uppdraget? (2) Vilka svårigheter uppstår i medlarens arbete? (3) Vilka 
förutsättningar krävs för att genomföra en bra medlingsprocess?  
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Metod 
 
 

Deltagare 
 
Deltagarna bestod av åtta verksamma medlare från åtta kommuner i Mellansverige. Hälften 
var kvinnor och hälften var män i åldrarna 27-63 år. Dessa personer har arbetat som medlare 
från ett halvår till 15 år. Sex av deltagarna är tjänstemannamedlare, vilket innebär att de är 
socionomutbildade i grunden och arbetar på en medlingsverksamhet som tillhör 
socialtjänsten. Två av deltagarna är lekmannamedlare, vilket innebär att de har en annan 
utbildning i grunden än socionom, men arbetar på samma sätt inom en verksamhet som tillhör 
socialtjänsten. Samtliga verksamheter erbjuder även andra tjänster utöver medling. I denna 
studie har sex av deltagarna andra arbetsuppgifter i sin tjänst, exkluderat sitt 
medlingsuppdrag. De resterande två arbetar enbart med medling. Kriteriet för deltagande var 
att personerna skulle vara verksamma medlare. Annars fanns önskemål om spridning vad 
gäller ålder, erfarenhet, kön och geografiskt belägen verksamhet i den mån som var möjligt.       
 
 
Material 
 
Studien genomfördes med halvstrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. En 
intervjuguide utformades med frågor som användes som underlag för intervjun i syfte att 
besvara studiens frågeställningar. Guiden bestod inledningsvis av ett antal bakgrundsfrågor, 
bland annat om medlarnas ålder, utbildning, tjänst och hur länge de har varit verksamma. 
Tanken med intervjuguiden var att fungera som stöd under intervjun med förberedda frågor 
som leder fram till svaren på frågeställningarna. Frågorna bestod av ett antal tematiska frågor 
som bidrar till kunskapsproduktion (Kvale & Brinkmann, 2009), t.ex. ”Vad uppfattar du är 
syftet med ditt uppdrag som medlare?”. För att intervjun ska bli mer levande och tillmötesgå 
interaktionen i intervjusituationen användes även dynamiska och öppna frågor som t.ex. ”Hur 
skulle du beskriva ditt uppdrag som medlare?” och ”Hur tycker du att dina förutsättningar är 
för medlingen?”, eftersom frågor som inleder med ”hur” ger deltagaren utrymme att berätta 
fritt om sina upplevelser och känslor (Kvale & Brinkmann, 2009).  

En del av intervjuguiden var inspirerad av Critical incident technique (CIT) som är en 
metod som kan användas inom fältet organisationspsykologi. Tekniken härstammar från 
Flanagan (1954) och syftar till att samla in data som ger en uppsättning av beteenden från en 
specifik händelse av den person som är bäst lämpad för detta. Med andra ord innebär det att 
data i form av berättelser ska redogöras av rätt person, alltså den som upplevt detta och kan ge 
detaljer om händelsen. I berättelserna framkommer subjektiva tolkningar, värderingar, och 
beteenden som är användbara för undersökningen. Tekniken är flexibel och måste anpassas 
till den specifika situationen.  

Den effektivaste datainsamlingen vid användning av CIT är personintervjuer. Frågorna ska 
vara öppna, för att sedan följas upp med specifikare frågor som berikar innehållet i deras 
beskrivningar. Intervjuer som sker öga mot öga ger större möjligheter att möta personens 
skildring av sin verklighet (Butterfield, Borgen, Maglio, & Amundson, 2009). Exempel på 
frågor som användes med inspiration av denna teknik var ”Kan du berätta om ett 
medlingsärende som du upplever fungerat bra?” och ”Kan du berätta om ett medlingsärende 
som du upplever fungerat mindre bra?”. Frågorna ger deltagaren möjlighet att exemplifiera en 
konkret situation som hon eller han har varit med om, som speglar studiens frågeställning. I 
övrigt användes följdfrågor på det som sades då något behövdes förtydligas, utvecklas eller 
följas upp på grund av att den tidigare frågan var ställt öppen. En bärbar dator samt en 
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ljudinspelare användes till hjälp vid intervjuerna. Inledningen av intervjuerna som innehöll 
bakgrundsfrågor, transkriberades i punktform. Andra delen transkriberades ordagrant, 
inklusive pauser och felsägelser. Totalt omfattade det transkriberade materialet 64 sidor.  
 
 
Procedur 
 
Flera medlingsverksamheter i Mellansverige kontaktades per telefon, och samtliga medlare 
från dessa verksamheter som var anträffbara tillfrågades att delta i undersökningen. Det 
resulterade i att åtta medlare från åtta olika kommuner var intresserade och villiga att ställa 
upp. De fick en kort presentation om innehållet och syftet, samt information om intervjuns 
tidsrymd, vilket uppskattades till 45-60 minuter. Intervjuer bokades in med mellanrum, 
maximalt en per dag, så att full fokus kunde tillägnas åt en intervjuperson i taget, både inför 
och efter intervjun.  

Deltagarna erhölls ett missivbrev före intervjun för att få en utförligare beskrivning av 
undersökningen, information och kontaktuppgifter till undersökningsledaren samt villkor för 
deltagande. I brevet beskrivs att hänsyn tas till Vetenskapsrådets etiska principer (2011), 
vilket innebär att deltagandet bygger på frivillighet, och att medverkan kan avbrytas 
närsomhelst om så önskas. Vidare innebär det att materialet kommer att behandlas 
konfidentiellt och endast användas i forskningsändamål. Undersökningsledaren hade 
önskemål om att få spela in intervjun, men meddelade att detta självklart också är frivilligt för 
var och en.  

Missivbrevet skickades ut med e-post till alla deltagare före intervjun, och alla medlare 
stod fast vid att de ville ställa upp efter mottagandet av missivbrevets utförligare beskrivning 
av studien. Sju deltagare samtyckte till inspelning av intervjun. Intervjun spelades in med 
både dator och ljudinspelare för att ha en i reserv om något skulle gå fel.  

Varje intervju inleddes med en beskrivning om vad intervjun kommer att handla om och 
syftet med undersökningen för att återigen påminna och förbereda deltagarna. Varje 
inspelning lyssnades igenom direkt efter intervjun. En deltagare ville inte att intervjun skulle 
spelas in, och självklart respekterades detta. Istället antecknades deltagarens svar i den mån 
som det var möjligt. Anteckningarna skickades till deltagaren för att få ett godkännande om 
att det nedskriva var rätt uppfattat och stämde överens med deltagarens uttalanden. Det var 
korrekt, och deltagaren kompletterade även sina svar. Efter intervjuerna tackade 
undersökningsledaren för deras bidrag och erbjöd de att ta del av studiens slutversion. 
Intervjuerna tog mellan 45-75 minuter och ägde rum på varje medlares arbetsplats.  
 
 
Databearbetning 
 
Det transkriberade materialet lästes igenom en gång. Sedan utgick författaren från en 
frågeställning i taget och markerade de delar som var relevanta för varje specifik 
frågeställning. Det som markerades var generöst utvalt i syfte att minska risken för att missa 
delar som kan vara användbara för studien. Nästa steg bestod av att samla ihop de markerade 
delarna från samtliga intervjuer, och dela upp dessa till de tre frågeställningarna. Eftersom en 
del av materialet kunde placeras under fler frågeställningar hölls uppdelningen öppet till dess 
att meningskoncentrering utfördes, som ger ett lätthanterligare material.  

Varje intervju meningskoncentrerades till enheter som tolkats vara essensen i uttalandena. 
Detta strukturerades till en lista med enheter under varje frågeställning.  Enheterna från varje 
intervju hölls isär i detta skede, eftersom författaren både ska ha möjlighet att se materialet del 
för del, men även helheten. Enheterna togs fram med en betydande närhet till materialet, 
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varpå det krävdes en växelverkan mellan enheter var för sig, samt enheter i den kontext de 
tagits ut från. Denna metod går i linje med den hermeneutiska cirkeln som innebär att sätta 
delarna i relation till varandra och till sin helhet för att ge mening åt materialet (Langemar, 
2008).  

I nästa steg togs upprepningar bort och enheter som liknade varandra sammanfördes. 
Därefter analyserades materialet med tematisk analys för att lyfta innehållet och abstrahera 
det till övergripande teman (Langemar, 2008). Till varje tema gjordes en sammanfattning av 
enheternas innehåll som kompletterades med utvalda citat. Analysen resulterade i totalt tio 
teman som presenteras i nästa avsnitt.   
 
 

Resultat 
 

 
Resultatpresentationen organiseras kring studiens tre frågeställningar och de teman som 
identifierades i analysen. En översiktlig bild av studiens resultat presenteras i Tabell 1 nedan. 
I det följande skall de olika temana beskrivas mer ingående och de olika utsagorna illustreras 
med hjälp av ett urval av intervjucitat. Presentationen i resultatdelen är empirinära och 
resultaten kommer att diskuteras ur ett teoretiskt perspektiv i diskussionsavsnittet. 
 
Tabell 1.  
Studiens resultat sammanfattade i identifierade teman 

Frågeställningar: 
 

Teman: 
 

1. Innehåll och syfte med medlarens arbete  

     Innehåll Förberedelsefasen 
 Medlingsmötet och verktygen 

Syfte Samhällsnivå 
 Individnivå  

2. Svårigheter i medlarens arbete  

 Samverkan 
 Relation och förhållningssätt 
 Kunskap och kommunikation 

3. Förutsättningar för en bra medlingsprocess  

 Stöd 
 Kompetens  
 Engagemang  

 
 
Innehåll i medlarens arbete 
 
Förberedelsefasen. Förberedelsefasen består av många olika delar i medlarens arbete. 
Ärenden förmedlas från antingen polis eller socialtjänst, varpå medlaren kontaktar brottsoffer, 
gärningsperson och föräldrar då klienterna är under 18 år. Vid denna första kontakt bjuder de 
in till ett förmöte för att ge mer information om vad medling innebär.  
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”så där gäller det att fånga personens intresse och lyckas övertala till just ett förmöte. 
Det är det man får poängtera både för den som är misstänkt och den andra.. det är ett 
möte enbart med mig, det är inte medling där du ska tussas ihop med den andra parten, 
utan du tackar ja till information.. för att du sen ska fatta ett beslut om du vill medla 
eller inte” 

 
I förmötet går de igenom händelsen, vilka konsekvenser brottet lett till och pratar om vad 
klienten vill säga till sin motpart. Klienten får veta upplägget för medlingsmötet och får 
möjlighet att på olika sätt att förbereda sig inför detta. Medlaren motiverar klienten till att 
delta i ett medlingsmöte och berättar vilka fördelar det kan innebära för dem.  
 

”Jag informerar ju om medling och sådär förstås. Sen berättar de vad som har hänt, 
och så pratar vi om konsekvenser av det här brottet, både känslomässiga konsekvenser 
och konsekvenser som är mer fysiska. Sen får de ta ställning till om de vill medla eller 
inte. Om de tackar ja så pratar vi om vad de vill säga i en medling”  

 
En del av förberedelsen inför ett eventuellt medlingsmöte handlar om att klienterna får övning 
i att uttrycka sig eller formulera sig.  
 

”Ibland tränar vi lite på det. Hur ber man om ursäkt på ett bra sätt? Så att det blir 
trovärdigt och på bästa sätt” 

 
De informerar även om att processen är frivillig. Medlaren bildar sig en uppfattning om 
klienten är redo för att träffa sin motpart och bedömer om rätt förutsättningar finns för en 
medling. Därefter kontaktas åklagare för information och överläggning.  
 

”alla frågor som han eller hon, eller föräldrarna har kommer vi vrida och vända på 
under det mötet. Vi sätter oss ner och pratar. Jag ställer massor med olika frågor, och 
utifrån vad personen svarar och hur de beter sig, så får jag bilda mig en uppfattning om 
jag tror att han eller hon är redo, och även om jag tror att det kommer kunna bli ett bra 
möte för båda parter” 

 
Medlingsmötet och verktygen. I medlingsmötet som är relativt strukturerat ingår det att 

medlaren beskriver upplägget för mötet. Parterna turas om att berätta sin version av 
brottshändelsen och vilka konsekvenser detta lett till. Medlarna beskriver i intervjuerna att 
deras uppgift är att skapa förtroende genom att hjälpa parterna att ta tillvara på sina intressen 
och behov.  
 

”Jag brukar kalla mig själv egentligen mest för en samtalsdirigent. Att jag styr 
samtalet. Att jag har kontakterna till att skapa det här mötet, att jag har ytan till att 
göra det, att jag har uppdraget från polis och åklagarmyndighet och socialtjänsten i 
samverkan” 

 
I medlingsarbetet ingår att jobba med reparativ rättvisa som utgångspunkt för att se till 
behoven hos parterna och skapa ett bra möte. Deltagarna särskiljer den preventiva rättvisans 
synsätt mot vad deras arbete utgår från.  
 

”Tänker man utifrån reparativa processer så ska jag bara vara ett verktyg åt de här 
parterna. Vad behöver du? På vilket sätt är du beredd att ställa till rätta? Vad vill du ta 
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ansvar för? Hur skulle du vilja ta ansvar? Vad vill du säga? Det är ju att tänka 
reparera, reparera, reparera” 
 
”att man inte tar parti, helt enkelt. Även fast det är så att de nästan på riktigt haft ihjäl 
någon så är man inte där för att döma, det får tingsrätten göra” 

 
I mötet får brottsoffret möjlighet att få svar på frågor, bearbeta händelsen och minska rädslan. 
Båda parter ska kunna gå vidare efter processen. Att vara opartisk och stödja båda parter i 
mötet är en viktig del av arbetet.  
 

”Medlingen ska ju vara nyttosam åt båda hållen. Man ska ju inte bara ha brottsoffrets 
perspektiv utan också gärningsmannens perspektiv. Medlingen ska ju vara väldigt 
opartisk i den frågan” 

 
Mötet resulterar i ett avtal i form av beteendeavtal eller ekonomiskt avtal. Övriga uppgifter 
omfattas av samarbete med polis, socialtjänst och åklagare, samt marknadsföra verksamheten 
på olika sätt. Det framkommer även att vara aktiv inom föreningar och medverka i 
utbildningar är en del av arbetets innehåll också.  
 

”hur jag ser på mitt jobb, det är att åka på alla utbildningar som är relevanta, att åka 
på medlingens dag, att vara delaktig i de föreningar som finns, att vara medlem i de 
föreningar som finns”  
 
 

Syfte med medlarens arbete 
 
Samhällsnivå. Intervjupersonerna ger en bild av medlingsuppdragets syfte i ett stort 
perspektiv som sträcker sig till fler än de aktuella parterna i arbetet. Upplevelsen av syftet 
beskrivs utifrån flera aspekter. Flertalet anger den brottsförebyggande effekten som en del av 
syftet, och beskriver på vilka sätt medling kan påverka ungdomarna i deras tankebanor. Det 
resulterar i en positiv effekt för samhället genom minskad rädsla hos människor.  
 

”Tanken är ju det här att det minskar den unge gärningspersonens risk att återfalla i 
brottslighet genom att man reflekterar över händelsen, sin roll i det hela, hur det kunde 
hända, hur det upplevdes för den andra, och vad kan man göra framåt för att inte 
hamna i liknande situationer igen” 

 
Syftet är också att verkställa de uppdragen som inkommer till medlingsverksamheten och på 
så sätt uppfylla lagen.  
 

”mitt jobb är ju att genomföra medlingar. När jag får in ett ärende ska jag jobba 
skyndsamt, jag ska jobba rättssäkert, jag ska ha ett empatiskt förhållningssätt så att de 
inte ska känna sig kränkta. Så att genomföra det på ett så korrekt sätt som möjligt” 
 

Individnivå. Intervjumaterialet visar även att syftet med medlingen når individnivå också, 
med fokus på de parter som är delaktiga i processen. Genom parternas deltagande i medling är 
syftet att minska de negativa följderna av ett brott på flera olika sätt. Deltagande i mötet ger 
parterna ökat självförtroende, möjligheter att bearbeta sina känslor och gå vidare med sina liv.  
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”Om man tittar utifrån gärningsmannaperspektivet… en tidig insats. Att få den här 
gärningspersonen att reflektera över det den har gjort och ta ansvar” 

 
Medlarna vill uppnå att parterna får en större förståelse för det som hänt och för varandra, och 
att kunna se situationen ur ett nytt perspektiv.    
 

”Som bäst är det en slags försoning mellan två parter. Och förhoppningsvis ett sätt att 
rensa luften” 

 
 
Svårigheter i medlarens arbete 
 
Samverkan. Ett identifierat tema från det empiriska materialet när det gäller medlarnas 
upplevelser av olika svårigheter i arbetet är samverkan. Temat omfattar svårigheter som 
uppkommer i medlarens arbete då samarbete med andra professioner krävs, såsom med polis 
och socialtjänst. Samtliga deltagare ser brister i samarbetsparternas arbete och uppger att polis 
och socialtjänst förmedlar för få ärenden till medlingsverksamheten.  

 
”Det är tyvärr från polisens sida rätt mycket. De frågar inte ”vill du ha information om 
medling?” utan de informerar kring medling och de gör en bedömning om det är 
medlingsbart. De två sista bitarna, just information om medling, och bedöma om det är 
lämpligt med medling, det är mitt jobb som medlare egentligen” 

 
Nedan ges en annan aspekt av hur deras arbete påverkas av samverkan med andra 
professioner. Konsekvenserna av en fördröjd ärendehantering hos polisen kan leda till att 
brottsoffret eller gärningspersonen tappar intresse för att delta i medling.   
 

”Ibland tar så ruskigt lång tid innan vi får ärenden från polisen. Det kan ha gått både 3 
och 6 månader. Även om de ska prioritera ungdomsärenden så tar det oftast väldigt 
lång tid innan de hinner förhöra och utreda. Så ibland säger personen nej bara för att 
det har gått för lång tid” 

 
Det framkommer även att medlarna upplever att dessa samarbetspartners attityd och sättet att 
framställa medling på har en negativ klang, vilket uppges kan vara några av förklaringarna till 
det dåliga inflödet av ärenden.     
 

”Det finns ju vissa poliser som aldrig lämnar ärenden, eller lämnar väldigt få ärenden. 
Och då är det oftast att antingen glöms det bort, eller att man har en väldigt negativ syn 
på medling” 

 
Relation och förhållningssätt. Detta tema belyser svårigheter som kan uppkomma i 

relationen mellan medlare och deras klienter, det vill säga brottsoffer och gärningspersoner, 
samt deras föräldrar som ibland närvarar vid mötena. Klienternas attityd, inställning och 
mognad har betydelse för hur medlingsprocessen fungerar, och visar sig inge motstånd i flera 
fall. Gärningspersoners oförmåga till empati och reflektion försvårar processen, och 
brottsoffers brister i att lyssna och ta in det som berättas av motparten hindrar också medlaren 
i sitt arbete. I intervjuerna framgår det att klienternas föräldrar kan försvåra 
medlingsprocessen genom att de har inflytande på barnen och påverkar deras attityd, vilket 
blir påtagligt inför eller under ett medlingsmöte.  
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”ungdomar är ju såklart väldigt påverkade av sina föräldrar. Och det beror ju mycket 
på föräldrarnas inställning och om de kan reflektera. Har man som förälder en 
idealiserad bild av sitt barn och inte tror att den någonsin kan göra någonting, då blir 
det knepigt. Ibland hör man ju när barn nästan sitter och säger... och det är nästan 
föräldrarnas ord man hör. Det är inte egna åsikter” 

 
Föräldrars närvaro upplevs ibland vara mer ogynnsamt än gynnsamt för både klienter, 
medlare och medlingsprocessen i sin helhet.  

 
”mamman till honom som var utsatt var med. Och hon tog över medlingen mer eller 
mindre. Hon började prata för sin son, då blev det ingen bra medling kände jag direkt 
efteråt. Där blev det som att mamman kom in och hon nästan tog över. Man märkte att 
hon nästan blev lite anklagande i tonen gentemot han som hade begått brottet” 

 
Att klienter uteblir från inbokade möten skapar hinder i medlarens arbete. Förutom att mötet 
ställs in, kan det för brottsoffret upplevas som ytterligare en kränkning. För gärningspersonen 
kan det istället upplevas som att andra parten vill hämnas. Vidare beskrivs svårigheter för 
medlaren att vara opartisk i sin roll då maktbalansen mellan brottsoffer och gärningsperson 
upplevs vara ojämn under medlingsmötet. Maktobalansen beror på att medlaren inte har haft 
förmöte med brottsoffret, och därmed inte haft möjlighet att förbereda sig på hur personen 
kommer agera under medlingsmötet. Förmötet ställs in i vissa fall då det är besvärligt hitta en 
tid som passar. Maktobalans kan också uppstå mellan parterna när exempelvis ena parten har 
föräldrar som stöd, och den andra inte har någon vid sin sida.  
 

”Jag har väldigt mycket snatterier. Det är jättesvårt att medla när det är en juridisk 
person som mest är arg för att någon har tagit i deras affär. Då går jag lite mer på 
gärningspersonens sida för att de behöver ännu mer stöttning då. Sen vet jag inte om 
det är rätt eller fel, men jag tänker att det är viktigt att göra det” 

 
Kunskap och kommunikation. Medlare betonar i intervjuerna ett allmänt problem om att 

personer från andra professioner som de samarbetar med, men även att människor i största 
allmänhet har för lite kunskaper om medling och vad det innebär. De ser även att attityder till 
medling som konfliktlösningsmetod hindrar medlingen till att uppmärksammas och bli mer 
välkänt. I citatet nedan syftar intervjupersonen på polisen.  
 

”man är där och försöker öka på deras kunskap, tala om vad deras uppgift är, vilket är 
ironiskt att jag måste göra, men det är liksom ändå det man ibland måste göra” 

 
I kommunikationen mellan medlare och klienter uppkommer språkliga svårigheter ibland, 
vilket kräver att en tolk måste tillsättas. En uppfattning är att rätt information inte alltid når 
fram till klienten via tolken, vilket skapar missförstånd eller otillräckligt samförstånd mellan 
de inblandade. Ett annat problem som kan uppstå är då klienterna utelämnar information som 
behövs för en fungerande medlingsprocess. Medlarna behöver exempelvis få reda på om 
brottsoffret och gärningspersonen har eller har haft en tidigare relation, för att undvika att 
oväntade yttranden sker under medlingsmötet. Andra svårigheter handlar om att motivera och 
övertyga ungdomar och föräldrar om att delta i medling, åtminstone att komma till ett 
förmöte, och hur pass drivande medlaren ska vara i detta skede.  
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”innan de kommer till det här rummet så finns det mycket som är svårt. Att övertyga de 
här föräldrarna, eller övertyga ungarna om att det här är en bra idé för din del. Det 
kan bjuda motstånd. De som absolut behöver det mest, det är dem som inte kommer” 

 
 
Förutsättningar för en bra medlingsprocess 
 
Stöd. Beskrivningar av stöd från föräldrar, medlare samt kollegor har identifierats i 
intervjuerna. Stödet riktar sig åt klienterna då deras föräldrar eller medlarna inger trygghet 
och förståelse genom att lyssna till deras behov. Från medlarnas sida innebär stödet att 
respektera båda parter och inte ha en dömande attityd.  Det anses vara viktigt att bekräfta 
klienterna och hjälpa dem i denna process, eftersom de oftast är väldigt nervösa inför 
medlingen.  
 

”så är det ju att få de här personerna att förstå att medlaren inte står på någons sida, 
utan ser båda parter. Och det är ju jätteviktigt såklart, för annars är det ju någon som 
efteråt går och känner att man inte blivit sedd eller hörd riktigt” 

 
Kompetens. En förutsättning som framgår i materialet är kompetens. Detta tema inkluderar 

egenskaper, förmågor, och erfarenheter som de anser vara viktiga för att nå en lyckad 
medling. För att fånga klienters intresse till att delta i ett förmöte och medlingsmöte krävs 
kunskaper om hur man förmedlar informationen om medling till ungdomarna, samt på vilket 
sätt man kan motivera dem. Medlingsutbildningen har gett kunskaper om vad medlingsarbetet 
kan åstadkomma genom att hantera den skadade relationen mellan parterna, jämfört med 
rättsväsendets hantering av brott som fokuserar på den lag som brutits och vilken påföljd som 
är lämplig.  
 

”man har blivit bättre på att hitta argument.. jag känner att jag har mer kunskap till att 
dels förklara för ungdomarna varför de ska medla, sen också just för att jag fått mer 
utbildning inom det här med reparativ rättvisa så kan ju det också användas” 

 
”det gäller ju att hålla sig uppdaterad såklart på lagstiftningen, och på hur det ändrar 
sig i förhållande till polis och åklagare” 

 
Med erfarenhet och utbildning skapas förutsättningar för att medling ska bidra till ett lyckat 
utfall. Det framkommer att det är fördelaktigt att arbeta med enbart medling, och inte ha det 
som en bisyssla till ett annat jobb som är helt skiljt från arbete med människor. En bra 
förutsättning för att jobba med medling är att ha samlat på sig erfarenheter med att hantera 
människor i olika situationer för att även lära sig om sina egna reaktioner.  
 

”Har man jobbat i många år med människor så jobbar man ju även med konflikter. Man 
får en erfarenhetsbas och en kunskap om människor i olika situationer, och även om sig 
själv och vad som händer med mig i möten” 

 
Det ingår även att ha förmågan att läsa av klienterna och situationen. Medlaren behöver vara 
flexibel och fatta beslut som underlättar för medlingsprocessen och möjliggör ett bra utfall.    
 

”man måste kunna känna av under medlingens gång, att bibehålla maktbalansen. 
Märker man att det börjar bli dålig stämning, då kanske man ska bryta” 
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”det är nyckeln till allting, att man någonstans möter dem, och kan förmedla och 
förklara varför man ska ha medling. Och kanske motivera till, antingen för att locka 
fram skuldkänslorna hos dom så dom skäms över vad de gjort, eller också viljan att 
göra rätt för sig” 

 
En egenskap som anses vara viktig hos medlare är att vara neutral, framförallt i sitt 
uppträdande, men också att visa neutralitet med den klädsel de använder. Andra egenskaper 
som nämns är att vara tydlig i kommunikationen med parterna, samt att vara professionell. 
Med professionalitet syftar deltagaren på det essentiella i att vara neutral i alla lägen, oavsett 
om medlaren tycker mer om den ena parten än den andra.  
 

”Jag är jättenoga med att säga att jag är opartisk, jag tar inte någons parti. Min roll 
under medlingen är ju dels att hålla i mötet så att alla får komma till tals, men sen 
också att hålla det på god nivå. Det ska inte höjas någon röst, det ska inte vara någon 
maktobalans i rummet överhuvudtaget” 

 
Engagemang. Under mötena krävs engagemang från medlare, brottsoffer och 

gärningsperson. Parterna behöver förberedas för att träffas, vilket aktivt arbetas med under 
förmötena. Då parterna kan lyssna på varandras beskrivningar av hur de upplevt det 
inträffade, och då gärningspersonen känner sig ångerfull skapas en bra förutsättning. Nedan 
ges exempel på ett medlingsmöte som gick bra, och som indikerar att även medlingsmötet kan 
vara förberedande.  
 

”Hon tyckte det var jätteskönt att ha sett honom före rättegång. Hon känner sig 
förberedd och fått en insikt om det som hänt. För att hon fick svar på varför det hade 
hänt och så. Han var ångerfull, då blir det ett mer personligt möte” 

 
Medlarnas delaktighet i arbetet påverkar utfallet av medlingen. Engagemang i medling som 
konfliktlösningsmetod och att vara insatt i ärendet är betydelsefullt i deras uppdrag. I de 
ärenden som gått mindre bra är det särskilt viktigt att medlaren reflekterar och analyserar över 
vad som gick fel och hur det kan bli bättre.  
 

”Att man tror på att medling är bra, det tror jag är viktigt. Och att man tror på att 
parterna kan lösa det tillsammans. Det är ju inte jag som medlare som ska lösa det åt 
dem, jag ska bara leda de fram till ett möte... alltså lite reparativ rättvisa” 

 
”Man använder hela tiden sin energi på att locka fram deras kapacitet” 

 
 

Diskussion 
 
 
Utifrån resultatet framkom olika aspekter som ska diskuteras och analyseras djupare med 
hjälp av teorin om reparativ rättvisa. Detta avsnitt presenteras i samma ordningsföljd som 
studiens tre frågeställningar. Därefter följer en metoddiskussion som innehåller en egen 
granskning av studien.  

Trots att det inte finns någon nationell instans som organiserar och samordnar hur 
medlingsverksamheten ska bedrivas (Socialstyrelsen, 2012), framgick det i denna studie att 
innehållet i medlarnas uppdrag beskrivs relativt likvärdigt. Det empiriska materialet 
genererade bland annat temana förberedelsefasen, medlingsmötet och verktygen, vilka 
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innehåller delar såsom ärendeinflöd från samverkanspartners, kontakta brottsoffret respektive 
gärningspersonen för att ge information om medling och motivera dem till att komma till ett 
förmöte. I inledningen beskrevs Brå’s version av medlingsprocessen från år 2007 och 2008, 
vilken stämmer bra överrens med vad medlarna uppgav ingå i deras arbeten idag.  

Verktygen som medlarna använder i sitt jobb ger en mer subjektiv beskrivning, vilket är 
intressant att analysera djupare utifrån den reparativa rättvisans synvinkel. En deltagare 
exemplifierar sitt sätt att tänka utifrån reparativa processer genom de frågor som ställs till 
parterna inför ett medlingsmöte. Dessa frågor möjliggör reflektion över vad både 
gärningspersonen och brottsoffret anser är viktigt för dem i den aktuella situationen. Brottet i 
sig kan inte göras ogjort, däremot kan de blicka framåt och känna efter vad som skulle hjälpa 
dem att må bättre för att kunna gå vidare. Medlaren ser sig själv som ett verktyg som får 
parterna att hjälpa sig själva med att fundera ut vad de behöver för att minska de negativa 
konsekvenserna. Genom att medlaren ägnar tid och engagemang till brottsoffret och 
gärningspersonen, var för sig i ett förmöte, ställer frågor som är riktade till just dem, ”vad 
behöver du?” fokuseras det på de parter och den skadade relationen som uppstått emellan 
dem. De har frivilligt eller ofrivilligt hamnat i denna situation och behöver därför ställa till 
rätta, utifrån deras egna behov. Att hantera konsekvenserna av ett brott på det här sättet är 
några av utgångspunkterna inom reparativ rättvisa. Som nämndes i inledningen, används ofta 
den retributiva rättvisans syn på brott som en jämförelse med den reparativa, för att lättare 
förstå skillnaderna. Under medlingsprocessen är inte samhället brottsoffer, utan hålls utanför i 
detta sammanhang. Istället fokuseras det på den person som blivit utsatt för brott, 
gärningspersonen som har orsakat detta och relationen mellan dessa personer.  

Inom reparativ rättvisa är en viktig grundvärdering att behandla samtliga parter med 
respekt, även de som är annorlunda än oss, även de som verkar vara våra fiender (Zehr, 2005). 
I medlarens arbete framgår det att neutralitet gentemot parterna är mycket viktigt, det vill säga 
att behandla bägge parter lika och att inte ha en dömande attityd. Den dömande attityden hör 
istället till den retributiva rättvisan inom rättsväsendet som har i uppgift att bedöma 
straffpåföljden. Neutralitet hos medlaren är ett krav utifrån medlingslagen (2002: 445) och 
kan tolkas stå i enlighet med teorin i den bemärkelsen att behandla parterna med respekt för 
att uppnå en reparerande effekt. Studien visar också att neutralitet kan vara en svårighet för 
medlaren. Detta presenteras mer ingående senare då svårigheter diskuteras.  

Syftet med medlarens uppdrag resulterade i beskrivningar på både samhällsnivå och på 
individnivå. Individnivån innefattar medlarens uppgift att se till att båda parter blir sedda och 
hörda för att kunna gå vidare efter det som inträffat. Om syftet på individnivå uppfylls kan det  
bidra med vad medlarna vill uppnå på samhällsnivå, vilket framförallt är den 
brottsförebyggande effekten. Teorin förespråkar en helande effekt för samtliga parter, 
inkluderat samhälle, brottsoffer och gärningsperson (Zehr, 2005). För samhällets del kan det 
innebära en minskad rädsla då gärningspersonen förhoppningsvis får en insikt om vilka 
konsekvenser brottet lett till och därmed inte återfalla i brottslighet igen.   

Studien visar att en stor del av svårigheterna i medlarnas jobb upplevs befinna sig utanför 
deras arbetsområden. Brister och problem uppstår i samarbete med polis och socialtjänst 
eftersom deras uppgift att förmedla ärenden till medlingsverksamheten inte levs upp till som 
förväntat. En förklaring till detta kan grunda sig i en annan svårighet som medlarna tar upp 
som är kommunikation och kunskap. Eftersom de anser att deras samarbetspartners har för 
lite kunskaper om medling kan detta resultera i ett icke rutinmässigt arbete gällande 
förmedling av ärenden.  

Andra svårigheter som uppstår i medlarens arbete är klienternas föräldrar som påverkar 
deras barns attityd eller tar mycket plats under medlingsmötet. En brottslig händelse kan 
påverka många, utöver de inblandade parterna, vilket poängteras i teorin. Enligt teorin (Zehr, 
2005) är även samhällsmedlemmar utsatta på något sätt, vilket stärker behovet av att reparera 
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och förebygga att gärningspersonen begår brott igen. Brottslighet skapar förpliktelser enligt 
detta synsätt, vilket betyder att gärningspersonen måste ta ansvar för det hon eller han har 
gjort. En del av ansvaret handlar om att erkänna och ställa tillrätta, exempelvis i ett 
medlingsmöte då man träffar den utsatta. Men föräldrar kan som sagt också vara utsatta 
eftersom deras barn råkat illa ut, därför kan det vara betydelsefullt för även dem att närvara 
under mötena.    

Som nämndes ovan är neutralitet mycket viktigt för en medlare, men kan i vissa fall bli en 
svårighet då maktbalansen är ojämn mellan parterna i mötet. I tidigare studier har denna 
aspekt tagits upp då missnöje från gärningsperson och brottsoffer väckts efter ett 
medlingsmöte då de ansåg att medlaren var partisk (Choi, Green, & Kapp, 2010a), men inga 
närmare förklaringar ges till varför parterna upplever det så. Resultatet i denna studie visar att 
denna svårighet kan bero på maktobalans, exempelvis då en butiksägare är brottsoffer och en 
ung gärningsperson som har snattat ska mötas i en medling. Hur detta ska hanteras kan vara 
en kunskapslucka som grundar sig på förhållandet mellan teori och praktik. Ovannämnda 
forskare anser att vägledning i hur reparativ rättvisa ska tillämpas i praktiken är ett behov för 
att medling ska få den effekt som den är avsedd för.  

Tredje frågeställningen sökte svar på vilka förutsättningar som krävs för en bra 
medlingsprocess. Stöd behövs både från medlarna och från föräldrar gentemot parterna som 
frivilligt ställer upp på medling. I denna del av resultatet visar det sig att föräldrarna kan ha en 
betydande roll för parterna eftersom de inger trygghet med deras närvaro. Då båda parter har 
föräldrar med sig minskas även risken för maktobalans. Reparativ rättvisa framgår som ett 
inslag i medlarnas arbete då de försöker jämna ut maktobalansen mellan parterna, och skapa 
en bra dialog mellan dem. För att det ska vara möjligt krävs engagemang och omtanke i det 
förberedande mötet där medlarna ställer frågor, informerar och motiverar dem till att delta. 
Deras kunskaper och erfarenheter utgör en bra grund för att det sedan ska bli ett lyckat 
medlingsmöte.  
 
 
Metoddiskussion 
 
Forskning kring medling i Sverige är begränsad och därför ansågs det lämpligt att vända sig 
till yrkesgruppen medlare i denna studie, eftersom de har kunskaper och erfarenheter som få 
känner till idag. För att få en ökad förståelse av deras uppdrag valdes intervjuer som metod, 
närmare bestämt halvstrukturerade intervjuer. Utifrån studiens frågeställningar och syfte 
bedömdes tillvägagångssättet relevant, eftersom en kombination av struktur och utrymme för 
följdfrågor möjliggörs med denna metod. Critical incident tekniken användes för att variera 
typ av fråga och kan därmed generera ett annat typ av svar. Ett svar som via ett konkret 
exempel eller händelse på arbetet ger värdefulla beskrivningar som speglar agerande, tankar 
och upplevelser.  

Kvaliteten av data som produceras i intervjuerna avgörs till stor del av intervjuarens 
färdigheter och förmågor i intervjuteknik (Kvale & Brinkmann, 2009). En svaghet i denna 
studie är författarens begränsade erfarenhet av att intervjua, men som däremot utvecklades 
allteftersom. De förberedda frågorna i intervjuguiden underlättade för intervjusituationen 
eftersom det strukturerade upp de frågor som skulle besvaras. Inspelning av intervjun var 
fördelaktigt då det gav utrymme för aktivt lyssnande och full uppmärksamhet på 
intervjupersonen samt att ställa relevanta följdfrågor på innehållet. En av intervjuerna 
spelades inte in, vilket medförde svårigheter i att vara aktivt lyssnande samtidigt som 
anteckningar gjordes. Anteckningarna gav ett sammanfattande material som skickades till 
deltagaren för att säkerställa att det stämde överrens med vad deltagaren hade angett under 
intervjun.  
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Studiens validitet vad gäller förankring i data stärks genom att resultatdelen hålls 
empirinära, utan långtgående tolkningar. Läsaren kan därför få närhet till materialet, och 
sedan följa hur resultatet kan knytas an till teorin i diskussionsavsnittet.  

Generaliserbarheten i studien skulle varit större med fler deltagare som representerar 
medlingsverksamheter från fler kommuner. Urvalet bestod av åtta personer från åtta olika 
kommuner där hälften var män och hälften var kvinnor. Spridningen i ålder, genus, 
yrkesmässig erfarenhet, typ av tjänst (dvs. lekmannamedlare och tjänstemannamedlare) och 
kommuntillhörighet ökar däremot möjligheten att generalisera.  

För att bedöma generaliserbarheten är det även viktigt att ta upp författarens förförståelse. 
Förförståelsen kan påverka intervjun så tillvida att intervjuaren tar saker för givet eller fyller i 
luckor i det som deltagaren beskriver (Langemar, 2008; Maxwell, 2005). Förförståelse i form 
av att vara påläst inom ämnet kan å andra sidan vara en stor fördel under intervjun eftersom 
samspelet blir bättre och fokus kan läggas på nya aspekter som tas upp. Att vara insatt i ämnet 
bedömdes högprioriterat, därmed lästes rapporter och forskningsstudier inför intervjuerna. 
Författarens positiva uppfattning om medling kan ha påverkat resultatet samtidigt som det var 
fördelaktigt med ett stort intresse för att genomföra studien.  

Social önskvärdhet är ett validitetshot som kan haft inverkan på resultatet i denna studie 
med tanke på att intervjuerna krävde reflektion över den personliga arbetsinsatsen, främst vid 
svar på frågor som handlade om svårigheter och mindre lyckade medlingsärenden. Detta 
validitetshot är svårt att motverka. Dock lades stor vikt vid att försöka förmedla ett öppet och 
tillåtande förhållningssätt i intervjusituationen som ägde rum i en trygg miljö, samt i 
avskildhet mellan endast två personer vilket, kan skapa förutsättningar för öppenhet och 
ärlighet. Svagheten med att utföra studien själv är dock risken för subjektivitet då hela 
undersökningen, inklusive tolkning utförs av en person. Ett interbedömarreliabilitetstest 
skulle stärka denna studie, för att jämföra om liknande resultat skulle erhållits av en annan 
författare. För att minska risken för subjektivitet kan även åtgärder vidtas fortlöpande, såsom 
att vara medveten om sin förförståelse och kritiskt granska sina egna tolkningar. Kvale och 
Brinkmann (2009) förklarar det som att förhålla sig objektiv till det subjektiva, genom att 
reflektera över sin egen del av forskningsprocessen. Detta togs i beaktande då denna kunskap 
ingick som en del av förförståelsen inför utförandet av studien.  

Viktiga förutsättningar för en bra medlingsprocess är att medlaren ger stöd åt båda parterna 
genom att respektera och bekräfta de i förmötet så att de har självförtroende och mod att ställa 
upp på medling. Under medlingsmötet krävs det att inta ett neutralt förhållningssätt för att 
båda parterna ska gynnas och relationen kan repareras. För att leva upp till syftet på samhälls- 
och individnivå, dvs. brottsförebyggande och minskade negativa följder, behövs dessa 
förutsättningar samt kompetens i form av utbildning och praktiska kunskaper. Eftersom 
neutralitet visade sig både vara en förutsättning och en svårighet i medlarens arbete, finns det 
kanske ett behov av vägledning i hur medlaren ska hantera maktobalansen som ibland uppstår 
mellan parterna. Än mer bör samverkan uppmärksammas som en svårighet då det av samtliga 
medlare upplevdes mycket problematiskt för de i deras arbete och för hela 
medlingsverksamheten. Den allra mest grundläggande förutsättningen för att verksamheten 
ska fungera är att ärenden förmedlas, och vad denna brist beror på skulle vara intressant att 
undersöka mer om. Denna studie kan däremot användas som underlag för att förbättra och 
utveckla medlingsverksamheten genom att ta till vara på de förutsättningar som framkommit 
vara nödvändiga i arbetet, se över de svårigheter som uppstår i ärenden då maktobalans råder, 
samt undersöka hur samarbetet med andra professioner kan förbättras. Kan ökade satsningar 
på medlingsverksamhet minska ungdomsbrottsligheten i samhället? 
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