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Summary 

Mediation for criminals is a relatively new and untested form of dispute 

resolution method in Sweden, where research concerning the mediations 

effects and use is inadequate. The Swedish method for mediation, despite 

being inspired by other countries methods, is to its form and to its execution 

unique. Mediation can in a simplified form be described as a form of dispute 

resolution where a mediator, through an organised proceeding, tries to bring 

two parties to come to a mutual agreement. Mediation can occur in all the 

stages of a lawsuit and can even take place after one. The ideas of 

restorative justice constitute the primary goals and purposes of mediation 

for criminals. The overall purpose of this paper is to investigate the 

integration and effect of restorative justice in the Swedish legal system.  

 

There are three fundamental concepts for restorative justice. These concepts 

are; harms and needs, obligations and engagement. The purpose of 

restorative justice, whenever a harm or wrong has occurred, is to put things 

right again. The purpose of putting things right will be achieved not only by 

addressing the harms but also the reasons behind the harms. Whenever the 

harm cannot be repaired through material means, the restoration will have to 

remain symbolic. The victims of a crime are not the only ones that are in 

need of restoration. All the parties concerned require restoration; even the 

offender. Restorative justice is interested in both the victims and the 

offenders’ reintegration and restoration for the well-being of the whole 

community.  

 

Mediation in its modern form in Europe arose in Scandinavia where Norway 

where the first country to develop a functioning method for mediation. 

Mediation came to Sweden from Norway and the Norwegian method for 

mediation is the Swedish methods primary source of inspiration. However, 

reflections concerning alternative methods and means to combat juvenile 

delinquency already existed in Sweden prior to the introduction of 

mediation. The results of the early mediation projects in Sweden were an 

increased interest in the potential of mediation as an alternative to the 

ordinary form of dispute resolution. In 1998 the crime prevention board 

(Brå) was tasked by the government to initiate a trial project regarding 

mediation for juvenile delinquents.  The crime prevention boards influence 

on the Swedish method of mediation was terminated 2008 when it became 

mandatory for the municipalities to provide mediation for juvenile 

delinquents. Common collaborators for the municipalities, on the local or 

regional level, are the police, social services and the prosecutor. 

Cooperation with the police is a necessary element in the mediation process 

since the police are one of the few agencies that the offender is in touch with 

from the beginning.  
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The primary function of the mediator is to aid the dialogue between the 

parties and to impel them to come to a mutual agreement. The criteria for 

who can become a mediator are found in article 4 in the Swedish law of 

mediation (medlingslagen). Article 4 stipulates that a mediator has to be 

qualified, just and impartial. The goals and purposes of the Swedish 

mediation, according to article 3 in the Swedish law of mediation, are to 

decrease the negative effects of the crime, to increase the offenders’ insights 

of the crimes nature and effects and to give the victim a possibility to 

process its experiences. The goals and purposes that can be found in the 

Swedish law of mediation conform to the goals and purposes of the 

restorative justice. The legal framework possesses the tools that are 

necessary to bring about an equalization of the disparity that the crime 

created. The legal framework provides the opportunity for both material and 

symbolic restoration for the parties concerned. The goals of the Swedish 

mediation are twofold; to prevent further crime and to repair the harms 

caused by the crime. On paper the Swedish goals conform to the goals of the 

restorative justice. 

 

However the effects of mediation vary in Sweden. Regarding the mediations 

effect for the victim the results was exactly what the restorative justice 

strives to accomplish; namely to heal the victim and to bring them back into 

the community. The effects in regard to the offender were also in 

accordance to the goals of the restorative justice. But these desirable effects 

were only displayed for certain types of crimes, for some offenders and 

during specific circumstances. Since the Swedish mediation is not limited to 

the cases with beneficial effects but are also applicable to the cases with 

unrewarding effects, one cannot say that the Swedish legal framework 

achieves its desired effect. A harmonisation of the rules for mediation and of 

the rules for the collaborators, where the criteria for the initiation and 

process of mediation are distinctly defined, is one method of achieving the 

needed limitation. In order to accomplish the goals of the restorative justice 

and to minimize the risk of failed mediations then mediators must receive a 

uniform education across the country.   
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Sammanfattning 

Medling vid brott är en relativt ny och oprövad tvistelösningsmetod i 

Sverige där forskningen kring medlingens effekter och nytta är bristfällig. 

Den svenska medlingsmetoden är till sin form och till sitt verkställande 

unik, men har inspirerats från andra länders metoder. Medling kan i 

förenklad form beskrivas som en tvistelösningsmetod där en medlare, 

genom en organiserad förhandling, försöker förmå två eller flera parter att 

komma fram till en gemensam lösning till en konflikt. Medling kan ske i 

alla skeden av rättsprocessen och även efter rättsprocessen. För medling vid 

brott är det den  reparativa rättvisnas idé som utgör syfte och mål. Det 

övergripande syftet för denna uppsats är att undersöka den reparativa 

rättvisans integrering och effekt i det svenska rättssystemet.  

 

För den reparativa rättvisan finns det tre grundläggande koncept som 

genomsyrar hela det reparativa tankesättet. Dessa koncept är skada och 

behov, skyldighet och engagemang. Den reparativa rättvisans syfte, när en 

skada eller orätt har uppkommit, är att ställa saker och ting till rätta. Detta 

uppnår man genom att adressera skadorna men också orsakerna till 

skadorna. Där skadan inte materiellt kan repareras så får återställandet, så 

gott det går, ske symboliskt. Det är inte endast offren som är i behov av 

restoration utan detta gäller även för alla parter inblandade; även 

förbrytaren. Den reparativa rättvisan är intresserad av återställande och 

återintegration av både offren och förbrytarna för hela gemenskapens 

välmående.  

 

Medling i dess moderna form i Europa uppstod först i Norden där Norge var 

först ut. Medlingen kom till Sverige via Norge och i Norden är det Norge 

som varit Sveriges främsta inspirationskälla. Tankar kring alternativa 

lösningar och modeller för ungdomsbrottsligheten fanns redan i Sverge 

innan medlingens introducering. Efter de tidiga medlingsprojekten i Sverige 

ökade intresset för medlingens potential och Brå fick 1998 i uppdrag av 

regeringen att påbörja en försöksverksamhet för medling för unga 

lagöverträdare. Brå:s inverkan över den svenska medlingsverksamheten 

avslutades i och med att det 2008 blev obligatoriskt för kommunerna att 

tillhandahålla medling för unga lagöverträdare. Vanliga samarbetspartners 

för kommunerna, på den lokala eller regionala nivån, är polis, socialtjänst 

samt åklagare. Samarbete med polis är ett nödvändigt moment i 

medlingsorganisationen eftersom polisen är en av de myndigheter som 

verkar som första instans i verksamheten.  

 

Medlarens främsta funktion är att underlätta dialogen mellan parterna och få 

dem att komma fram till en gemensam lösning. Kriterierna kring vem som 

kan vara medlare stadgas i medlingslagens 4 § som säger att en medlare ska 

vara kompetent, rättrådig och opartisk. Den svenska medlinges syften och 

mål enligt medlingslagens 3 § är att de negativa följderna av brottet ska 

minskas, att gärningsmannen ska få ökad insikt om brottets konsekvenser 
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samt att offret ska ges möjlighet att bearbeta sina upplevelser. Den svenska 

medlingens syften och mål som återfinns i medlingslagen stämmer väl 

överens med den reparativa rättvisans syfte. Regelverket innehar de rättsliga 

verktyg som är nödvändiga för att en utjämning av skillnaderna, som 

uppstått genom brottet, ska kunna ske. Regelverket tillhandahåller möjlighet 

för både materiell och symbolisk restoration för offren. Den svenska 

medlingen har ett brottsförebyggande mål och ett mål att reparera vilket 

illustreras av den historiska utvecklingen.  

 

Medlingens effekter i Sverige varierar. För brottsoffret uppvisade effekterna 

precis det som den reparativa rättvisan  strävar efter; att hela offret och att 

återinföra denne i samhället. Gällande förbrytaren uppvisande medlingens 

effekter också det som den reparativa rättvisan strävade efter; nämligen en 

transformation av förbrytaren där denne genom återintegration ska 

förhindras att återfalla i brott. Denna effekt uppstod endast vid vissa typer 

av brott, för vissa förbrytare och under vissa omständigheter. Eftersom den 

svenska medlingen inte avgränsats utan också appliceras på de fall där 

effekterna är negativa så kan det inte sägas att det svenska regelverket 

uppnår den önskade effekten. En harmonisering av medlingsverksamhetens 

och samarbetsparternas regler, där kriterierna för medlingens påbörjande 

och process tydligt definieras, är en metod för att uppnå den behövda 

avgränsningen. För att uppnå den reparativa rättvisans syfte och för att 

minska risken för misslyckade medlingar så krävs det också att medlarna får 

en enhetlig utbildning runt om i landet.  
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Förord 

Jag vill tacka min handledare och alla andra som stöttat mig under arbetet 

med denna uppsats. Jag önskar er nu en god läsning.  
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1 Inledning  

1.1 Allmän bakgrund                 

Medling vid brott är en ny och relativt oprövad tvistelösningsmetod i 

Sverige där lite forsking kring medlingens effekter och nytta existerar. Den 

svenska medlingsmetoden är till sin form och till sitt verkställande unik men 

har inspirerats från andra länders metoder. Genom mina studier vid Lunds 

universitet uppmärksammades jag på ovissheten kring den svenska 

medlingens funktion och den bristande forskningen på området. Mitt 

intresse för medlingen och dess potential väcktes här då det visade sig att 

medlingens roll i det nuvarande svenska rättssystemet är i behov av 

ytterligare arbete för att dess ambitiösa mål ska uppnås. 

1.2 Syfte 

Det övergripande syftet för denna uppsats är att undersöka den reparativa 

rättvisans integrering och effekt i det svenska rättssystemet. Detta kommer 

att utföras genom en undersökning av den svenska medlingens organisation 

och det svenska regelverkets uppbyggnad i relation till den reparativa 

rättvisans mål och syften samt medlingens effekter i Sverige. 

1.3 Frågeställningar 

Vad är medling och vad är medlingens mål och syften vid anledning av 

brott?  

 

Hur har medlingsverksamheten utvecklats i Sverige och vilka influenser 

grundar den sig på? 

 

Vilken roll har medlingsverksamheten i brottsprocessen och vem ansvarar 

för den svenska medlingen?  

 

Har den reparativa rättvisans idé, enligt dess egna mål och syften, på ett 

tillfredsställande sätt integrerats i det svenska rättssystemet? 
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1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen kommer endast att behandla medling med anledning av brott och 

medling som tvistelösningsmetod i övrigt kommer inte beröras särskilt. 

Därmed kommer endast medlingslagen och LUL att behandlas i behövliga 

delar. Angående medlingens bakomliggande rättsvetenskapliga teorier så är 

endast den reparativa och den bestraffande rättvisan av intresse i denna 

uppsats. Kritik mot den reparativa rättvisan kommer inte särskilt beröras. 

Avseende medlingsprocessen i Sverige är endast de mest centrala delarna av 

intresse i denna uppsats. Offentlighet och sekretess i samband med medling 

kommer inte att behandlas då detta är av mindre betydelse för uppnåendet 

och besvarandet av denna uppsatsens syfte och frågeställningar. Unga 

lagöverträdares särställning i det svenska systemet kommer tas upp men 

andra insatser förutom medling kommer inte att tas upp särskilt. Europeisk 

eller internationell inverkan på den svenska medlingen kommer inte att 

redogöras för då detta inte är nödvändigt för uppnåendet av uppsatsens 

syfte.  

1.5 Perspektiv, metod och teori 

Denna uppsats har sin grund i ett disciplinöverskridande perspektiv då 

uppsatsens perspektiv dels grundar sig på juridik, dels på kriminologi. 

Uppsatsen behandlar gällande svensk rätt men dyker också ner i den 

reparativ rättviseteori och tankar kring straff och förbrytarens återförande 

till samhället. Uppsatsen har även ett rättsutvecklingsperspektiv då den 

svenska historiska rättsutvecklingen är utav intresse för denna uppsats syfte. 

Förutom att endast redogöra för gällande rätt kommer jag utav de slutsatser 

jag ansett kunnat dra, genom fristående ändamålsargument, att påvisa att 

rättsläget är otillfredsställande och i vissa hänseenden bör ändras. Jag 

kommer använda mig av en kritisk rättsdogmatisk metod där de svenska 

rättskällorna står i centrum för den juridiska argumentationen. Den 

reparativa rättvisans teori, som i grunden är utländsk, kommer inte att 

juridiskt appliceras utan användas i de fristående ändamålsargumenten. I en 

kritisk rättsdogmatisk metod finns det stort utrymme för att använda 

samhällsvetenskapliga landvinningar.
1
 

1.6 Forskningsläge 

Forskningen som finns avseende medling vid brott skiljer sig från den 

traditionella rättsvetenskapliga metoden då medlingsforskningen ofta har en 

kriminologisk eller sociologisk bakomliggande grund. I Sverige existerar 

knappt någon forskning kring medling vid brott. Förutom Brå:s rapporter, 

som jag kommer behandla särskilt senare, så finns det endast ett fåtal 

arbeten som behandlar medling. Internationell forskning på området har 

sammanställts av IMS på uppdrag av Socialstyrelsen och kan huvudsakligen 

delas in i två områden; medlingens effekter och parternas egna upplevelser 

                                                 
1
 Korling & Zamboni, Juridisk metodlära, s. 37 ff.  
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av medlingsprocessen. I sina sammanställningar av studierna rörande 

reparativ rättvisa fann IMS att medling kan anses vara en lovande insats när 

syftet är att minska risken för återfall i brott för unga lagöverträdare. 

Resultaten visar också att medling ger störst effekt vid brott där det finns en 

brottsutsatt som blivit personligen kränkt.
2
  

1.7 Material 

Detta arbete kommer huvudsakligen att baseras på såväl internationell som 

svensk litteratur. Den reparativa rättvisan teori i dess moderna form är 

relativt ny i Europa och den utländska litteraturen är här mycket mer 

djupgående och denna kommer främst användas. Angående den svenska 

medlingsverksamheten samt dess process så kommer svensk lagstiftning 

och litteratur användas då dessa är grundläggande för förståelsen kring de 

svenska förhållandena. Den svenska statens offentliga utredningar och Brå:s 

rapporter kommer utgöra grundstommen för den svenska medlingens 

historiska utveckling och Brå:s slutrapporter kommer användas för att 

beskriva medlingens effekter i Sverige.  

1.8 Disposition 

Kapitel 1 utgör en generell introduktion där uppsatsens syfte, metod, 

material, avgränsningar och det aktuella forskningsläget tas upp. Kapitel 2 

ger en inledning till själva uppsatsämnet och. Här kommer medlingens 

generella syften och metod att beskrivas samt en introduktion till den 

svenska modellen att göras. Kapitel 3 behandlar den reparativa rättvisans 

teori. Här kommer grunddragen för den reparativa rättvisan och dess 

ställning gentemot den bestraffande rättvisan att redogöras för. Kapitel 4 

berör den svenska medlingsmodellens historiska tillkomst och senare 

utveckling i Sverige. Här kommer även medlingens effekter i Sverige att 

kort behandlas. Kapitel 5 beskriver den svenska medlingsmodellens 

huvuddrag där både dess organisation och gällande rätt behandlas. Kapitel 6 

innehåller en analys av den svenska medlingsmodellen där uppsatsens 

frågeställningar besvaras. 

                                                 
2
 Marklund, Ettt brott – två processer, s. 15 ff.  
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2 Bakgrund  

2.1 Vad är medling? 

Medling kan i förenklad form beskrivas som en tvistelösningsmetod där en 

medlare genom en organiserad förhandling försöker förmå två eller flera 

parter att komma fram till en gemensam lösning till en konflikt. Medling 

kan ske i alla skeden av rättsprocessen och även efter rättsprocessen. 

Medlaren är ofta en neutral och opartisk person vars roll inte är dömande 

såsom en domstol. Medlaren har istället en stödjande funktion för parterna 

för att de ska kunna komma fram till en gemensam överenskommelse. 

Medlingen kan i många fall ha en terapeutisk funktion då den, genom ett 

överlämnande av tvisten till en tredje man, kan ha en lugnande effekt på 

parternas känslor. Då parterna inte kan skilja på sak och person kan 

medlingen vara omöjlig att genomföra och en tillräcklig distansering från 

känslor kan underlätta för parterna att komma fram till en 

överenskommelse. Genom bekräftelse, delaktighet och förståelse kan 

medlingen ha en läkande effekt på många olika problem och medlingens 

terapeutiska effekt bör därmed inte underskattas.
3
  

Den svenska medlingen vid anledning av brott regleras av medlingslagen 

som är en ramlag. Medlingslagen är ej uttömmande och i 

medlingsverksamheten kompletteras lagen av andra föreskrifter. Själva 

medlingsmötet föregås ofta av förmöten och mötet kan, men behöver inte, 

leda till att ett avtal om gottgörelse träffas mellan parterna. Hur medlingen 

organiseras och en djupdykning i medlingsprocessen behandlas i ett senare 

kapitel. Medlingslagen återfinns i bilaga A. 

2.2 Medlingens syfte och mål 

Medlingens mål och syften varierar beroende på vilken medlingsmodell 

eller typ av medling som används. För medling vid brott är det den  

reparativa rättvisnas idé som utgör syfte och mål.  Men det finns vissa 

gemensamma drag för all typ av medling oavsett medlingsmodell. Till 

skillnad från ett domstolsförfarande så ligger inte fokus här på förbrytarens 

skuld eller på vem som har rätt eller fel utan medling har karaktären av en 

gemensam problemlösning som bygger på frivillighet. Detta gäller oavsett 

då medlingen kan ha vissa tvingande element. Medling har också som 

huvudmål att återställa lugn och förtroende mellan parterna.
4
 Vikten av att 

återställa lugn och förtroende varierar beroende på medlingstyp och på vilka 

parter som är inblandade. Exempelvis kan återställandet av lugn och 

förtroende anses vara av större vikt vid medlingen i en konflikt mellan 

makar, som lever nära inpå varandra, än vid medling i en konflikt mellan två 

företag som endast har ytliga kontakter. Ett återställandet av förtroendet kan 

                                                 
3
 Norman & Öhman, Medling och andra former av konflikthantering, s. 78 f.  

4
 Norman & Öhman, s. 79.  



 11 

lägga en fortsatt grund för samvaro i en konflikt mellan makar. Ett annat av 

medlingens syften är att uppnå lösningar som båda parterna i konflikten kan 

acceptera och som också samtidigt möjliggör en fortsatt relation mellan 

parterna.
5
 En fortsatt relation mellan parterna är inte absolut nödvändig för 

att en medling ska anses var lyckad. I fall där det på grund av situationen är 

omöjligt för en fortsatt relation mellan parterna, exempelvis i vissa 

konflikter mellan makar, kan medlingen fortfarande anses vara lyckad om 

den lagt en grund för parterna att hantera gemensamma intressen såsom 

barnens bästa efter separationen. Medlingen är inte begränsad till dessa mål 

då medlingen för parterna kan innebära mycket mer. Eftersom medlingen 

inte är dömande likt en domstolsförhandling utan låter parterna själva, med 

stöd av en tredje part, komma fram till en lösning så kan medlingen 

medverka till en ökad känsla av kontroll över processen.  

                                                 
5
 Norman & Öhman s. 79.  
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3 Reparativ rättvisa 

3.1 Överblick 

Begreppet reparativ rättvisa är en översättning av det engelska uttrycket 

”Restorative justice” och är den huvudsakliga teorin för medling vid brott. 

Reparativ rättvisa var den ursprungliga tvistelösningsmetoden i västvärlden 

fram tills 1100-talet då den undanträngdes av en stark centralmakt.
6
 De 

starka centralmakterna såg en möjlighet för ökade skatteintäkter genom 

införandet av bötessystem och den reparativa rättvisan föll därmed i 

glömska. Skiftet till bestraffande rättvisa var nästan fulländad på 1900-talet 

och det var inte förrän på den senare delen av 1900-talet som den reparativa 

rättvisan i västvärlden återigen kunde göra sig hörd.  

 

För den reparativa rättvisan finns det tre grundläggande koncept som 

genomsyrar hela det reparativa tankesättet. Dessa koncept är skada och 

behov, skyldighet och engagemang.
7
 Brott ses främst som en skada som 

uppstått mot en person och en gemenskap. Den reparativa rättvisans syfte, 

när en skada eller orätt har uppkommit, är att ställa saker och ting till rätta. 

Detta uppnår man genom att adressera skadorna men också orsakerna till 

skadorna. Hur man hanterar skadan varierar beroende på brottet och vilken 

typ av skada denna medför. Reparationen omfattar både materiell och 

symbolisk restoration. Där skadan inte materiellt kan repareras så får 

återställandet, så gott det går, ske symboliskt; exempelvis genom att 

vidkännas ansvar.  

 

Det är inte endast offren som är i behov av restoration utan detta gäller även 

för alla parter inblandade; även förbrytaren. För att hela en förbrytare måste 

man, förutom att adressera de direkta problemen, även se på kriminalitetens 

orsaker och vidta åtgärder mot dessa. Skador resulterar enligt den reparativa 

rättvisan i skyldigheter och ansvar för förbrytaren. Den reparativa rättvisan 

är intresserad av återställande och återintegrering av både offren och 

förbrytarna för hela gemenskapens välmående men först måste offrens 

behov tillgodoses, eftersom det är offren som lidit en skada, innan blickarna 

vänds mot förbrytaren och gemenskapen.
8
  

 

I den bestraffande rättvisan får förbrytarens ansvar formen av statlig 

bestraffning. Den reparativa rättvisans definition av förbrytarens ansvar 

innebär att personen ifråga måste få hjälp för att förstå skadan och dess 

konsekvenser. Förbrytaren har det primära ansvaret för att ställa saker till 

rätta men vissa skyldigheter faller på gemenskapen. Engagemang innebär 

enligt den reparativa rättvisan att de primära parterna som påverkas av 

                                                 
6
 Johnstone, Restorative justice, ideas, values debates, s. 36 f.  

7
 Zehr, The little book of restorative justice, s. 22 ff. 

8
 Zehr, s. 28. 
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brottet får möjlighet att märkbart inverka på processen.
9
 Dessa primära 

parter; offren, förbrytaren och gemenskapen, behöver få kunskap om 

varandras situationer och om skadan för att de sedan kunna bestämma vad 

som är rättvist i fallet och ställa saker till rätta. 

3.2 Centrala teman 

3.2.1 Bestraffande rättvisa 

Reparativ rättvisa och bestraffande rättvisa ses ofta som motstående system 

för rättvisa men i själva verket bygger de på samma syfte; vindikation via 

ömsesidig utjämning av parternas ställning. Det som skiljer teorierna åt är 

hur utjämningen av parternas ställning ska ske. Båda teorierna anser att det 

finns en balans mellan parterna som genom brottets begående har rubbats 

vilket leder till en rättighet för offret och en skyldighet för förbrytaren. Båda 

teorierna håller också med om att det måste råda proportionalitet mellan 

agerandet och responsen. Den bestraffande rättvisans metod för vindikation 

sker genom bestraffning av förbrytaren med smärta för att därigenom 

avskräcka denne från att begå nya brott. Den bestraffande rättvisan ställer 

sig frågan: ett brott har begåtts, hur och vem ska vi bestraffa? Den reparativa 

rättvisan anser att vindikation sker genom reparation av brottets skador och 

en adressering av offrets och förbrytarens behov. Den reparativa rättvisan 

ställer sig frågan: ett brott har begåtts, vem behöver stöd och hjälp?
 10

 

 

Skillnaden mellan teorierna är att den reparativa rättvisans vindikation sker 

på ett sätt som leder till att både offer och förbrytare kan få möjligheten att 

gå vidare och att förändra sina liv till det bättre. Förespråkare för den 

reparativa rättvisan påstår att rättvisa inte skipas om vi vidhåller fokus på de 

bestraffande frågeställningarna. Riktig rättvisa skipas endast enligt 

förespråkarna endast om vi istället frågar oss vem som skadats av den 

brottsliga handlingen, vad de behöver, vems och vilka skyldigheter detta 

innebär och vem som har rätt att ta del av detta.
11

 

3.2.2 Hela offret 

Förespråkare av den reparativa rättvisan påstår att oavsett hur mycket man 

stärker offrets ställning  i den bestraffande rättvisans system så kommer 

offrets intressen att förbli sekundära i förhållande till samhällets intressen. 

För att offrens behov ska kunna tillgodoses så påstår förespråkarna att den 

reparativa rättvisan därmed måste få företräde framför den bestraffande.
12

  

Den reparativa rättvisan förnekar inte att brottet har effekter på samhället i 

sig men ser brottet främst som en skada mot en person. Det problematiska 

med brott enligt den reparativa rättvisan är inte att den utgör en attack mot 

en abstrakt rätt som personer innehar utan att brottet leder till en faktisk 

                                                 
9
 Zehr, s. 28 ff.  

10
 Zehr, s. 58 f.  

11
 Zehr, s. 62f.  

12 Johnstone, s. 62 f.  
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skada för offren. Denna skada påverkar relationen mellan både förbrytare 

och offer men också mellan förbrytare och gemenskapen. Det är dessa 

relationer mellan förbrytare och offer samt förbrytare och gemenskap som 

måste lagas för att förbrytaren ska kunna återintegreras i gemenskapen och 

offret helas. 

 

Den reparativa rättens förespråkare beskriver den psykologiska skadan för 

offren som en process som offren genomgår och som påverkas av 

förbrytarens insatser att göra rätt för sig.
13

 Förespråkarna poängterar här 

vikten av förbrytarnas insatser men också gemenskapens stödjande insatser 

för att offren ska kunna fullfölja denna psykologiska process så att relationer 

kan återskapas och parterna kan gå vidare. Om inga insatser görs eller om 

dessa inte är tillräckliga finns det en risk för att offrets process påverkas 

negativt. Offrens världsuppfattning kan förändras i en negativ riktning, 

övriga relationer kan bli spända och tidigare trygga miljöer kan förvandlas 

till potentiellt farliga områden. Om offrens behov möts så inleds 

återhämtningsfasen där offren återfår sin känsla av autonomi och makt och 

därigenom återhämtar sig från traumat samt får möjlighet att vidhålla sina 

normala relationer. 

 

Offren har också, förutom behovet av kompensation, också ett behov av att 

få ställa grundläggande frågor för att förstå varför brottet skedde dem, varför 

de reagerade som de gjorde, vad de ska göra om det inträffar igen och vad 

detta innebär för dem.
14

 En del av dessa frågorna kan ofta delvis eller helt 

besvaras av offren själva men en del frågor behöver offren ställa till 

förbrytaren eller till gemenskapen för att kunna få svar. Offren behöver med 

dessa frågor förutom att få förståelse för situationen också få tillfälle att 

meddela sina känslor och få stöd för dessa av andra.  

 

Studier kring vad brottsoffren faktiskt vill ha utav en brottsprocess har under 

de två senaste decennierna i både USA och Storbritannien gjorts och dessa 

visar på en komplexitet som den bestraffande rättvisan har svårt att uppfylla. 

Brottsoffren vill ha ingående information, en känsla av deltagande i 

rättsprocessen, emotionell restitution, en ursäkt från förbrytaren, materiell 

kompensation och rimlighet samt respekt i processen.
15

 Offren behöver ha 

tillgång till information kring målets utvecklande för att kunna känna att de 

har en kontroll över sin process och studierna visade på en korrelation 

mellan offrens tillgång till information och deras tillfredsställelse. Detta hör 

ihop med offrens behov av att känna sig delaktiga i sin process vilket enligt 

studierna hjälper offrens emotionella restoration och minskar risken för att 

offren ska känna sig utfrysta. 

 

Den emotionella restorationen är ofta viktigare än den materiella för offrets 

återhämtning. Att förlåta eller att kunna förlåta är en viktig del av offrens 

process för återhämtning och förbrytarens ursäkt är essentiell för detta. Vid 

materiell skada vill offren ofta dessutom ha materiell kompensation och 

                                                 
13 Johnstone, s. 64 ff. 

14 Johnstone, s. 66 f.  

15 Hoyle, Restorative justice Volume III, s. 36. ff.  
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denna ska helst komma från förbrytaren. Kompensation från staten hjälper 

inte offren i  lika stor uträckning att återhämta sig emotionellt och i 

processen att förlåta förbrytaren. Kraven på respekt och rimligheten har sin 

grund i att offren ofta i processen vill kunna ge sitt perspektiv på brottet och 

att därmed få utrymme och bli hörda av rätten. 

3.2.3 Transformera förbrytaren 

Den reparativa rättvisans mål gentemot förbrytarna är att få förbrytarna att 

ta ansvar för sina handlingar, vidta åtgärder för att ställa saker till rätta och 

att återintegrera eller integrera förbrytarna i samhället igen.
16

 Det ideala 

reparativa rättvisesystemet avstår från att tillfoga förbrytaren smärta eller 

åtminstone hålla det på en minimal nivå. Processen att bli dömd av 

gemenskapen samt kraven på att ställa saker och ting till rätta anses vara 

betungande nog för förbrytaren. Vållandet av smärta anses enligt den 

reparativa rättvisan vara meningslöst och även kontraproduktivt då det ofta 

leder till ytterligare stigmatisering av förbrytaren. För att förhindra 

ytterligare brottslighet måste förbrytaren reformeras och vållandet av smärta 

bidrar inte till denna reformation.
17

 Reformationen är endast aktuell efter det 

att förbrytarna tagit sitt ansvar gentemot offren och därmed också gjort ett 

seriöst försök att reparera skadan som de har orsakat. Men de är ofta dessa 

stegen; ansvarstagande och reparationsförsök, som är de fösta stegen mot 

reformation och återintegrering i gemenskapen. 

 

Till skillnad från den bestraffande rättvisan, som gör lite för att bryta 

förbrytarens rationaliseringar kring brottet, så finns det en stark betoning i 

den reparativa rättvisan kring att chockera förbrytarna till förståelse för sina 

handlingars konsekvenser. Genom att direkt, från brottets offer, få höra 

konsekvenserna så kan förbrytarens likgiltighet och rationaliseringar kring 

brottet ofta neutraliseras vilket en formell rättsprocess ofta inte kan uppnå.
18

 

En ursäkt från förbrytaren har fördelar både för offret och förbrytaren. 

Genom att förmedla ånger över brottet, be om ursäkt och uttryckligen ta 

ansvar för sina handlingar så skapas en väg för förbrytaren att återintegreras 

i gemenskapen. Genom uppvisandet av ånger så distanserar förbrytaren sitt 

äkta jag från brottet och visar också att de fortfarande i grunden är goda 

människor, samtidigt som de tar ansvar för den felaktiga handlingen. Med 

de berörda och offrets stöd och förlåtelse så kan förbrytaren snabbare 

återintegreras i gemenskapen. 

Uthängning där man med användandet av skam kontrollerar brottsligheten 

har varit en metod som människor sedan länge använt. Användandet av 

skam är en viktig del av straffsystemet och uthängning används både av den 

reparativa rättvisan och den bestraffande rättvisan men deras effekter och 

syften varierar. Distinktion görs mellan den återintegrerande användningen 

av skam och den stigmatiserade användningen av skam.
19

 Återintegrerande 

                                                 
16 Johnstone, s. 95 f.  

17 Johnstone, s. 92 ff.  

18 Johnstone, s. 98 f.  

19 Johnstone, s. 118 f.  
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användning av skam innebär att gemenskapen uttrycker sitt ogillande över 

en brottslig handling men att detta sedan uppföljs av en vilja att acceptera 

förbrytaren i de laglydiga medborgarnas gemenskap igen. Stigmatiserade 

användning av skam leder till en uppdelning av gemenskapen där en 

samhällsklass för utstötta skapas. Gemenskapens deltagande är nödvändig 

för att användningen av skam ska kunna verka återintegrerande och därmed 

förebygga brott. Gemenskapen måste vara villig att acceptera och omfamna 

de förbrytare som uppvisar ånger och sedan stödja dem i sin 

transformationsprocess för att en stigmatisering inte ska ske. 

När uthängningen skett så blir resultatet att förbrytaren känner skam. Skam 

kan definieras som obehag på grund av ett förmodat misslyckande i någon 

annans ögon. Linjen mellan skam och skuld kan vara svår att dra men skuld 

kan beskrivas som en känsla baserat på ett misslyckande att uppfylla 

skyldigheter enligt moraliska och rättsliga normer. Det är möjligt att vara 

skamsen över ett beteende som inte har något med moraliska eller rättsliga 

normer att göra. Skam som ett resultat av en uthängning behöver därför inte 

innebära en vilja att rehabiliteras. Den återintegrerande användningen av 

skam måste därför också åtföljas av ett stärkande fördömande för att 

förbrytaren verkligen ska vara villig att bli rehabiliterad och integrerad i 

gemenskapen igen.
20

 

3.2.4 Gemenskapens roll 

Gemenskapens deltagande är ofta mer eller mindre begränsad i 

brottsprocessen. Det finns två logiska grunder för gemenskapens deltagande 

i den reparativa processen och dessa leder till att offrets och förbrytarens 

deltagande i processen anses rättfärdigat.
21

 Förbrytarens gemenskap anses 

vara den entitet som har störst influens och förmåga att reparera skadan som 

förbrytarens orsakat men också den entitet som har störst möjlighet att bistå 

förbrytaren med stöd i dess rehabiliteringsprocess. Gemenskapen har en 

betydande roll för uppnåendet av de reparativa målen och är i vissa fall 

nödvändig. Involveringen av gemenskapen i hanteringen av kriminella 

konflikter mellan gemenskapens medlemmar utgör ett sätt att flytta makten 

till gemenskapen och stärka dess förmåga att reglera sig själv. Gemenskapen 

kan därmed också genom självregleringen anses bli stärkt. En stegring av 

det allmännas deltagande i straffrätten är inte en åtgärd utan komplikationer
 

och lekmäns involverande kan leda till en professionalisering som skulle 

innebära att lekmännen förlorar sin utbredda förbindelse till det allmänna 

samhället.
22

 

                                                 
20 Hoyle, Restorative justice Volume IV, s. 182 f. 

21 Johnstone, s. 151 ff.  

22 Hoyle, Volume III, s. 154 ff.  
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4 Historisk utveckling i Sverige 

4.1 Från Norge till Sverige 

Medling i dess moderna form i Europa uppstod i Norden där Norge var först 

ut. Medlingen kom till Sverige via Norge och i Norden är det Norge som 

varit Sveriges främsta inspirationskälla. Medlingens framväxt i Norge 

påbörjades på allvar när Nils Christies artikel ”Koflikt som eiendom” 

publicerades 1978 i Norge och denna utgjorde startskottet för 

medlingsverksamheterna i resten av Norden.
23

 Ungdomsbrottsligheten är ett 

återkommande debattämne och Sverige var redan under det tidiga 1900-talet 

uppmärksammad över dess följder och orsaker. Det svenska rättssystemet 

hade för övrigt en bestraffande vinkel för brottsligheten men angående 

ungdomar hade det redan innan Niels Christies artikel funnits reparativa 

perspektiv på brottsligheten. Justitiedepartementet utredde redan 1959 

ungdomsbrottsligheten För ungdomsbrottslingar betonade departementet 

vikten av återintegrering och fostran som skulle ske som parallellt med den 

vanliga rättsskipningen då både barnavårdsnämnder och de judiciella 

organen hade kompetens på området. Relationen mellan den reparativa 

delen och den bestraffande delen, i form av möjligheten till åtalseftergift, 

diskuterades redan här. Fängelse ansågs heller inte som en lämplig åtgärd 

för personer under 18 år.
24

  

 

De statliga utredningarna fortsatte och 1971 presenterades 

Justitiedepartementet ännu en utredning i form av en uppföljning av de 

tidigare undersökningarna från 1950-talet. Denna senare utredning är mer 

omfattande och diskuterar tankegångar från både USA och resterande del av 

Europa och har även en omfattande psykoanalytisk del. Det reparativa 

tankesättet får även här utslag. Departementet markerar den bestraffande 

rättvisans fara för stigmatisering av förbrytaren och jämför stigmatiseringen 

med en brännmärkning som har psykologiska effekter både på förbrytaren 

och på dennes gemenskap. Denna brännmärkning menar departementet, 

inspirerad av de amerikanska teorierna om gäng-kriminalitet, lämnar 

förbrytaren med få möjligheter i samhället och får därmed lättare att 

kriminellt identifiera sig.
25

 Tankar kring alternativa lösningar och modeller 

för ungdomsbrottsligheten fanns i Sverige redan innan medlingens 

introduktion och arbetet fortsattes, men under andra benämningar, i form av 

ytterligare utredningar och projekt i Sverige.  

 

                                                 
23

 Marklund, s. 19 f. 
24

 SOU 1959:37, s. 58 ff.  
25

 SOU 1971:49, s. 36 ff.  
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4.2 Mottagandet i Sverige 

Efter det att medlingen kommit till Sverige via Norge så skedde en reaktion 

i det svenska samhället mot de nya idéerna. I Solna/Sundbyberg och i 

Hudiksvall startades projekt som sedan växte fram till att bli de första 

medlingsverksamheterna i Sverige. Projekten i Solna/Sundbyberg och 

Hudiksvall såg olika ut därför att deras verksamhet och bakomliggande 

syften såg relativt olika ut. Den reparativa rättvisan delar visserligen några 

centrala teman men dess teoribildning är inte homogen vilket innebär att 

implementeringen av denna kan skilja sig åt.
26

 Projektet i Hudiksvall 

påbörjades 1987 av den svenska polisen där syftet var att denna skulle ingå i 

den vanliga polisiära verksamheten. Verksamheten i Hudiksvalls primära 

syfte var brottspreventation och målgruppen var ungdomar. Verksamheten i 

Solna/Sundbyberg startades samma år men på initiativ av Skyddsvärnet och 

omorganiserades sedan till en ideell förening. Det primära syftet för 

verksamheten i Solna/Sundbyberg var att åstadkomma en förlikning mellan 

förbrytare och offer. Personerna som fungerade som medlare varierade 

också mellan de olika verksamheterna; Hudiksvalls medlare utgjordes av en 

auktoritet, dvs den svenska polisen medan Solna/Sundbybergs medlare var 

vanliga människor. Brottspreventation och förlikning mellan offer och 

förbrytare utgör båda centrala delar av den reparativa rättvisan men de tidiga 

medlingsverksamheterna i Sverige implementerade den reparativa rättvisan 

olika i dess verksamhet. Verksamhetens utformning präglades av vilken 

variant av den reparativa rättvisan som valdes. 

4.3 Brottsförebyggande rådets bidrag 

Efter de tidiga medlingsprojekten i Sverige ökade intresset för 

medlingensverksamhetens potential och Brå fick 1998 i uppdrag av 

regeringen att påbörja en försöksverksamhet för medling för unga 

lagöverträdare. Brå:s uppdrag var att samordna, följa och utvärdera de redan 

existerande medlingsverksamheterna men även att utreda underlaget för 

medlingens roll inom rättssystemet.
27

 Försöksverksamheten omfattade 32 

olika projekt och resultatet av Brå:s arbete presenterades i fyra olika 

rapporter från rådet. Efter det att Brå:s rapporter publicerats vidtogs 

ytterligare en statlig utredning där rapporternas utvärdering och medlingens  

framtid i rättsprocessen diskuteras. Ett krav på tydligt regelverk för 

medlingen men också för samverkan med polis och åklagare framhävdes.
28

 

Den statliga utredningen ledde sedan till den efterföljande propositionen; 

Prop. 2001/02: 126 Medling med anledning av brott, vilket sedan 

resulterade i medlingslagen som trädde i kraft i juli 2002 och som utgör de 

aktuella ramverket för den nutida svenska medlingsmodellen. 2003 

förnyades Brå:s uppdrag av regeringen och deras uppdrag förändrades till att 

utveckla medlingsverksamheten i Sverige för att den på lång sikt skulle bli 

                                                 
26

 Johnstone, s. 15 ff.  
27

 Prop. 2001/02:126, s. 20 ff.  
28

 SOU 2000:105, s. 131 ff.  
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tillgänglig i hela landet och även bedrivas med god kvalitet.
29

 Brå:s uppdrag 

förnyades årligen fram tills 2007 då ansvaret för medlingsverksamheten 

skulle övergå på kommunerna. Brå:s uppgift var då att ekonomiskt stödja 

och utbilda kommunerna så att de kan starta upp en verksamhet eller 

utveckla redan befintliga verksamheter.
30

 Brå:s inverkan över den svenska 

medlingsverksamheten avslutades i och med att det 2008 blev obligatoriskt 

för kommunerna att tillhandahålla medling för unga lagöverträdare. Brå 

utgav i samband med upphörandet av dess femåriga uppdrag två 

slutrapporter och en kartläggning över medlingsverksamheten med en 

utblick för framtiden.  

 

Gällande medlingens effekter i Sverige har som tidigare sagts mycket lite 

forskning gjorts men de studier som gjorts pekar åt olika håll. Forskningen 

är relativt entydig gällande effekten på brottsoffren; brottsoffrens 

hämndbegär och rädsla minskar. Medlingen uppvisar tydliga gynnsamma 

effekter för brottsoffren där offrens vardagliga relationer kan fortgå efter 

brottet. Avseende medlingens effekter på förbrytaren är studierna av olika 

mening. En del studier visar på ett minskat återfall i brott som följd av 

medling och vissa visar inte på någon minskning. Den brottsförebyggande 

effekten visar sig endast vid vissa brott, under vissa omständigheter och på 

vissa förbrytare vilket leder till att det överlag inte går att fastställa 

medlingens effekter på förbrytarna. Forskningen är här bristfällig.
31

 

 

                                                 
29

 Prop. 2005/06: 165, s. 104 ff.  
30

 Brå rapport 2005:14, s. 33 ff.  
31

 Medling i går i dag och i morgon, s. 11 ff.  
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5 Den svenska modellen 

5.1 Medlingsorganisationen 

5.1.1 Kommunal och regional nivå 

Organiseringen av medlingen påverkar medlingsprocessens innehåll och 

utförande och organisationen av medlingen påverkas i sin tur av den 

nationella lagstiftningen på området. I Sverige är det kommunerna som 

organiserar medlingen enligt lag och medlingsverksamheten är därmed 

beroende av kommunernas utseende och förhållanden. Kommunerna har en 

skyldighet att tillhandahålla medling för de som är under 21 år men medling 

kan också ske för de som är äldre.
32

 Verksamhetens storlek är direkt 

beroende av kommunens behov och vilka ekonomiska val kommunen gör. 

Medlingsverksamheten bedrivs vanligen som en självständig gren inom 

socialstyrelsen men samarbete med andra av rättsväsendets olika 

myndigheter förekommer ofta. Vanliga samarbetspartners på den lokala 

eller regionala nivån är polis, socialtjänst och åklagare. Även andra 

samarbetsparter såsom skolor, näringsidkare, lokala brottsofferförebyggande 

råd med flera kan påverka eller påverkas av medlingsverksamheten.
33

 På 

den regionala nivån finns det ingen gemensam struktur utan samarbetet kan 

variera i storlek då det kan röra sig om enskilda småkommuner eller flera 

kommuner i en region eller ett län. Det finns heller inget särskilt stadgat 

samarbete mellan de regionala verksamheterna och samarbetet varierar 

därmed.  

5.1.2 Samarbetspartner 

Samarbete med polis är ett nödvändigt moment i medlingsorganisationen 

eftersom polisen är en av de myndigheter som verkar som första instans för 

bedömningen om medling är lämpligt eller inte. Polisen har en skyldighet 

enligt LUL 6 § att underrätta socialnämnden när någon under 18 år är 

skäligen misstänkt för brott och dessutom notera i en anmälan om de 

tillfrågat den misstänkte om dennes inställning till medling. LUL 6 § är inte 

rättsligt tvingande för polisen när det gäller att tillfråga den misstänkte om 

dennes inställning till medling. Rikspolisstyrelsen, vars ansvar och 

befogenheter regleras i Förordning (1989:773) med instruktion för 

Rikspolisstyrelsen, är den centrala förvaltningsmyndigheten för 

polisväsendet. Rikspolisstyrelsen har som en del av sitt arbete tagit fram 

föreskrifter och allmänna råd FAP 438.1 om medling
34

 som anger vissa 

generella riktlinjer för polisen när den misstänkte ska tillfrågas om medling. 

När den misstänkte besvarat polisens fråga om medling och polisens sedan 

                                                 
32

 Socialtjänstlag (2001:453) 5 kap. 1 c §.  
33

 Marklund, s. 116 f. 
34

 RPSFS 2008:5, FAP 483.1 Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om polisens 

rutiner för medling med anledning av brott.  
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vidtagit de nödvändiga åtgärderna som medföljer svaret så avslutas polisens 

officiella roll i medlingsprocessen. Om den misstänkte besvarat polisens 

fråga nekande så finns det fortfarande möjlighet för de andra 

samarbetsparterna att ställa samma fråga och sedan förmedla kontakten till 

medlingsverksamheten. Kriminalvården är en statlig myndighet med ansvar 

för fängelser, häkten och frivården. Kriminalvården är enligt 

kriminalvårdens föreskrifter
35

 6 § skyldiga att informera klienter som begått 

brott när de var under 21 år om möjligheten till medling och vart de ska 

vända sig. Om det inte redan framgår av en underrättelse enligt LUL 6 § 

eller enligt en begäran om yttrande enligt LUL 11 § att den misstänkte har 

tillfrågats om medling så bör socialtjänsten tillfråga den misstänkte.
36

  

 

När ett gripande anmälts till åklagaren via polisen så ska en förundersökning 

enligt LUL 32 § och RB 24 kap. 6-8 §§ inledas då det finns anledning att 

anta att ett brott skett. Senast sex veckor efter det att den misstänkte 

delgivits misstanke om brott så ska förundersökningen avslutas och beslut i 

åtalsfrågan fattas enligt LUL 4 §. Medling brukar beskrivas som ett 

komplement till den ordinarie rättsprocessen men det är här; vid beslut om 

åtalsunderlåtelse, som medlingen också kan fungera som ett alternativ. 

Åklagaren beslutar om åtalsunderlåtelse i enlighet med RB 20:7 och den 

misstänktes vilja att delta i medling inverkar på åklagarens beslut att åtala. 

En vilja att delta i medling utgör inte ensam grund för åtalsunderlåtelse men 

kan tillsammans med andra omständigheter leda till det. Domaren har 

dessutom enligt BrB 29 kap. 5 § p. 2 vid straffmätningen möjlighet att 

beakta den tilltalades inställning till medling.  

5.2 Medlingsprocessen vid brott 

5.2.1 Medlaren 

Medlarens främsta funktion är att underlätta dialogen mellan parterna och få 

dem att komma fram till en lösning.
37

 Kriterierna kring vem som kan vara 

medlare stadgas i medlingslagens 4 § som säger att en medlare ska vara 

kompetent, rättrådig och opartisk. Vad som menas med kompetent och 

rättrådig definieras varken i förarbetena eller i myndigheternas handböcker 

men medlarens utbildning är av vikt för dess kompetens.
38

 Viss ledning 

angående rekvisitet kompetent går också att finna i de internationella 

styrmedlen där bland annat grundläggande kunskap om rättssystemet, den 

reparativa rättvisans olika metoder och medlingens syften samt rättsliga 

ramverk ställs upp.
39

 Att det i lagen uttryckligen stadgas att medlaren ska 

vara kompetent stämmer illa överens med att det inte finns några specifika 

krav på medlarens utbildning. Avseende de andra rekvisiten kan vägledning 

                                                 
35

 KVFS 2008:12, Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om planering av 

kriminalvårdspåföljd och häktevistelse.  
36

 Handbok för socialtjänsten, s. 132 ff.  
37

 Nehlin, Medling vid brott, s. 28 ff. 
38

 Prop. 2001/02:126, s 30 ff.  
39

 Marklund, s. 180 ff. 
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hämtas ur jävsreglerna i RB 4 kap. 13 § samt ur specialmotiveringen till 

medlingslagens 4 § som återfinns i Prop. 2001/02:126. Denna stadgar att 

medlaren ska bevaka båda parters intressen. Överlag finns det brist för 

tydliga kriterier för en medlare.  

5.2.2 Medlingsmötet 

I Medlingslagen ställs det i 5 § upp ett antal krav för att medlings ska 

komma till stånd. Medlingen ska enligt 5 § vara frivillig för båda parter, 

brottet ska vara anmält till polismyndigheten och förbrytaren ska ha erkänt 

gärningen eller delaktighet i denna. Dessutom får medling endast ske om det 

med hänsyn till samtliga omständigheter framgår som lämpligt. Det är 

medlaren själv som avgör om det i fallet är lämpligt att medla eller inte. Det 

finns inga klara regler för hur denna bedömningen ska göras och om den 

kan ifrågasättas. Det övergripande målet är att medlingsförfarandet ska 

genomföras skyndsamt enligt medlingslagens 6 § och enligt medlingslagens 

7 § ska parterna bland annat genom förmöten förberedas i den omfattning 

som behövs. Även här är det medlaren som avgör vad som anses behövligt.  

 

Den svenska medlingens syften och mål enligt medlingslagens 3 § är att de 

negativa följderna av brottet ska minskas samt att gärningsmannen ska få 

ökad insikt om brottets konsekvenser samt att offret ska ges möjlighet att 

bearbeta sina upplevelser. Medlingslagens syften har här, på papper, en 

tydlig koppling till den reparativa rättvisans syfte och mål. Själva 

medlingsmötet regleras inte ingående i medlingslagen förutom att parterna 

enligt medlingslagens 9 § ska få möjlighet att berätta om händelsen och att 

målsäganden kan få lägga fram krav om gottgörelse samt att 

gärningsmannen kan lägga fram en ursäkt. Innehållet i processen har för 

övrigt lämnats till medlaren att avgöra. Ett medlingsavtal som kan 

tillkomma vid medling borde inte utgöra ett processhinder då det, med den 

reparativa rättvisan i åtanke, inte leder till en lagföring eller ett straff i den 

mening som den svenska rättsordningen stadgar. Det är inte fråga om någon 

dubbelbestraffning och medlingen är som sagt helt frivillig och har ett syfte 

att hjälpa inte att bestraffa.  
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6 Analys 

De deskriptiva frågeställningarna i denna uppsats har redan besvarats under 

arbetets gång
40

 men frågan som återstår är om den reparativa rättvisans idé, 

enligt dess egna mål och syften, på ett tillfredsställande sätt integrerats i det 

svenska rättssystemet. Den reparativa rättvisan har integrerats i svensk rätt 

genom möjligheten till medling vid brott och besvarande av frågan kommer 

göras genom en jämförelse av den reparativa rättvisans mål och syften med 

den svenska medlingens regelverk och medlingens effekter i Sverige.  

 

Den reparativa rättvisans syfte är som Zehr säger det; vindikation via 

ömsesidighet genom en utjämning av parternas ställning. Detta sker genom 

reparation av brottets skador och en adressering av offrets och förbrytarens 

behov. Den reparativa rättvisans mål är enligt Zehr att ställa saker och ting 

till rätta genom att adressera skadorna men även dess orsaker. Konkret 

innebär detta reparation av offrets skada men också en transformation av 

förbrytaren där denne återintegreras i gemenskapen. Målet med 

återintegreringen är att undvika en stigmatisering av förbrytaren och därmed 

förhindra att denne återfaller i brott. Den reparativa rättvisan har därmed 

också ett brottspreventivt mål utöver målet att reparera brottets skador.  

 

Det som nu ska diskuteras är om den svenska medlingen på ett 

tillfredsställande sätt uppfyller den reparativa rättvisans mål och syften. Den 

svenska medlingens syften och mål som återfinns i medlingslagen stämmer 

väl överens med den reparativa rättvisans syfte då båda dessa försöker 

minska brottets negativa effekter och jämna ut den skillnad som genom 

brottet uppstått. Regelverket innehar de rättsliga verktyg som är nödvändiga 

för att en utjämning av skillnaderna, som uppstått genom brottet, ska kunna 

ske. Regelverket tillhandahåller möjlighet till både materiell och symbolisk 

restoration för offren.  

 

Då medling utgör ett komplement till den ordinarie rättsprocessen så 

återfinns den materiella restorationen främst i den ordinarie processens dom. 

Medlingens avtal om gottgörelse kan användas för att utfylla domen. Då 

medlingen blir ett alternativ till den ordinarie processen så utgör avtalen om 

gottgörelse enda möjligheten till materiell restoration. Symbolisk restoration 

genom medlingsprocessen tillhandahålls alltid oavsett vilken relation 

medlingen har till den ordinarie processen vilket stämmer väl överens med 

den reparativa rättvisan. Det svenska regelverket är här väl utrustat för att 

hela offret och reparera skadade relationer. Regelverket skapar visserligen 

ett forum för förbrytare och offer att reda ut frågetecken kring brottet och 

förutom avtalen om gottgörelse så skapar regelverket inga andra möjligheter 

för återintegrering för förbrytaren.  

 

                                                 
40

 Vad medling är och medlingens mål och syften besvarades i kap. 2 till 3. Hur medlingen 

utvecklats i Sverige och vilka influenser den grundar sig på besvarades i kap. 4. Medlingens 

roll och ansvar nämns i kap. 5. 
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Den svenska medlingens mål stämmer även de överens med den reparativa 

rättvisans mål. Den svenska medlingen har ett brottsförebyggande mål 

vilket illustreras av den historiska svenska utvecklingen. Den svenska 

utvecklingen av medlingen hade sin grund i ett sökande efter alternativa 

lösningar för hanteringen av ungdomsbrottsligheten. När medlingen väl kom 

till Sverige implementerades den olika och ett nytt mål, nämligen det 

reparativa målet, utvecklades jämsides det brottspreventiva. Vissa 

verksamheter i Sverige fick en övervägande reparativ målstadga medan 

andra fick en brottspreventativ. När Brå sedan fick uppdraget att utveckla 

den svenska medlingen och när medlingslagen tillkom så förenades dessa 

två olika mål och dessa båda utgör nu den aktuella svenska medlingens mål.  

 

Det svenska regelverket och dess bakomliggande tankar överensstämmer 

med den reparativa rättvisans mål och syften. Frågorna som återstår nu är 

om regelverkets utformning uppnår den reparativa rättvisans mål och syften 

och hur man, om målen och syftena inte uppnås, ska uppnå dessa.  

 

Medlingens effekter i Sverige är olika. För brottsoffret uppvisade effekterna 

precis det som den reparativa rättvisan strävar efter; att hela och återinföra 

offret i samhället. Det svenska regelverket uppnår den önskade effekten 

angående brottsoffrets helande och därmed också den reparativa rättvisans 

mål. Gällande förbrytaren uppvisande medlingens effekter också det som 

den reparativa rättvisan strävade efter; nämligen en transformation av 

förbrytaren där denne genom återintegration ska förhindras att återfalla i 

brott. Denna effekt uppstod endast vid vissa typer av brott, för vissa 

förbrytare och under vissa omständigheter och då dessa samlade 

omständigheter inte förelåg så uppvisade den svenska medlingen inte de 

önskade effekten. Eftersom den svenska medlingen inte avgränsats utan 

också appliceras på de fall där effekterna är negativa så kan det inte sägas att 

det svenska regelverket uppnår den önskade effekten. Effekterna är här 

alltför otydliga och det svenska regelverket kan därför inte sägas uppnå den 

reparativa rättvisans mål angående förbrytarens transformation.  

 

I de fall där medlingens lyckas så uppnås de önskade effekterna enligt den 

reparativa rättvisans syfte. Oavsett om det genom medlingen uppstår avtal 

eller inte så leder medlingen till en utjämning av parternas ställning och en 

minskning av brottets negativa effekter. Det är endast i de misslyckade 

fallen av medling som en utjämning inte sker och den reparativa rättvisans 

syfte inte heller uppnås. För att medlingsverksmheten i Sverige ska uppnå 

den reparativa rättvisans syften och mål så får medlingen i sina fall inte 

misslyckas. För att detta ska kunna genomföras behövs en tydligare 

avgränsning av medlingens tillämplighet där medlingens avgränsas med 

hänsyn till de existerande studierna om  medlingens uppvisade effekter.  

 

I nuläget är det, enligt medlingslagen, medlaren som styr över 

medlingsprocessen och som avgör om medling ska komma till stånd eller 

inte. Detta påstående är dock inte helt sant då det, innan medlaren fått 

ärendet, utav medlingsorganisationens samarbetspartner redan skett en 

bedömning huruvida förbrytaren ska tillfrågas om medling eller inte. I de 
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fall förbrytaren inte tillfrågas så kommer ärendet aldrig till 

medlingsverksamheten och vissa fall skickas olämpliga fall vidare till 

medlingsorganisationen. Det rättsläge som medlingslagen och LVU 

tillsammans med samarbetsparternas egna regler har skapat är 

otillfredsställande med hänsyn till den reparativa rättvisan. För att den 

önskade avgränsningen ska kunna komma till stånd krävs det att rättsläget 

förändras där medlarens och samarbetspartnernas roller tydligare definieras.  

 

En harmonisering av medlingsverksamhetens och samarbetsparternas regler 

där kriterierna för medlingens påbörjande och process tydligt definieras är 

en metod för att uppnå den behövda avgränsningen. Om både medlaren och 

samarbetsparterna får enhetliga och tydliga regler för när medling är 

lämpligt och hur medling ska komma till stånd så uppstår den behövda 

avgränsningen.  

 

Medlarens roll, som ett stödinstrument, är central i medlingsprocessen och 

för att medlaren ska kunna främja en reparativ process så krävs det att 

medlaren är tillräckligt utbildad. Brå:s egna studier och propositionen till 

medlingslagen framhäver vikten av utbildning för medlaren och pekar på 

sambandet mellan medlarens kompetens och medlingens framgång. 

Medlarna fick en officiell utbildning under tiden för Brå:s uppdrag men 

efter det att uppdraget avslutades så försvann också de formella kraven på 

medlarens utbildning. I det nuvarande rättsläget är medlarens utbildning 

oreglerad och endast medlingslagens och dess propositions intetsägande 

krav återfinns i det svenska regelverket. Kommunernas olika behov av 

medling påverkar antalet aktiva medlare i kommunen men ska inte behöva 

påverka medlarnas kvalité. För att uppnå den reparativa rättvisans syfte och 

för att minska risken för misslyckade medlingar så krävs det att medlarna får 

en enhetlig utbildning runt om i landet.  

 

Medlarens centrala roll och utvidgade behörighet kastar ytterligare ljus på 

kravet om en samstämmig och bra utbildning för medlaren. I varje enskilt 

fall beslutar medlaren om medling är lämpligt eller inte, hur mycket och hur 

parterna ska förberedas innan medlingen och vad medlingsprocessen ska 

innehålla och gå till. Eftersom medlarens behörighet i varje fall är så 

omfattande är det viktigt att medlaren verkligen är kompetent för att 

processen ska förbli reparativ. Utbildning är här som sagt nyckeln till att 

medlarens åtgärder och beslut baserar sig på rätta grunder och dessutom 

överensstämmer med den reparativa rättvisan. Förutom att praktiskt och 

pedagogiskt förbereda medlarna bör utbildningen också göra medlaren 

medveten om de mål och syften som verksamheten grundar sig på. Den 

reparativa rättvisans idé bör därmed vara tydlig för medlaren för att denna 

ska kunna använda den i verksamheten.  

 

Den reparativa rättvisan har inte, med hänsyn till dess syften och mål, 

integrerats i det svenska rättssystemet på ett tillfredsställande sätt då det 

brottsförebyggande målet, inte uppfylls.  
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Bilaga A 

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

Prop. 2001/02:126, bet. 2001/02:JuU26 

 

Tillämpningsområde och syfte 
1 § Denna lag gäller medling som anordnas av staten eller av en kommun med anledning av 

brott. 

 

2 § Med medling avses i denna lag att en gärningsman och en målsägande möts inför en 

medlare för att tala om brottet och följderna av detta. 

 

3 § Medling skall ske i bägge parters intresse. Målet skall vara att minska de negativa 

följderna av brottet. 

   Medlingen skall syfta till att gärningsmannen får ökad insikt om brottets konsekvenser och 

att målsäganden ges möjlighet att bearbeta sina upplevelser. 

 

4 § Till medlare skall en kompetent och rättrådig person utses. Medlaren skall vara opartisk. 

 

Förutsättningar för medling 
5 § Medling 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). 

 

Förberedelser 
6 § Medlingsförfarandet skall genomföras skyndsamt. 

   Medlaren skall samråda med förundersökningsledaren om medling avses äga rum innan 

förundersökningen har avslutats. Om medling avses äga rum därefter, men innan det finns 

en lagakraftvunnen dom, skall medlaren samråda med åklagaren. 

 

7 § Både gärningsman och målsägande skall informeras om vad medlingen innebär och på 

annat sätt förberedas i den omfattning som behövs. 

 

8 § Vårdnadshavare för gärningsman och målsägande skall ges tillfälle att närvara vid 

medlingsmötet, om det inte finns särskilda skäl mot det. Även andra personer kan ges 

tillfälle att närvara vid medlingsmötet, om det är förenligt med syftet med medlingen och det i 

övrigt kan anses lämpligt. 

 

Medlingsmötet 
9 § Vid medlingsmötet skall målsäganden ges möjlighet att berätta om sin upplevelse av 

brottet och dess följder. Gärningsmannen skall få möjlighet att berätta varför gärningen kom 

att begås och ge sin syn på sin situation. Målsäganden kan också framställa önskemål om 

gottgörelse, och gärningsmannen kan framföra en ursäkt för sitt handlande. 

 

10 § Medlaren skall medverka till att avtal om gottgörelse träffas endast om det är uppenbart 

att innehållet i avtalet inte är oskäligt. 

   Om det framkommer att gärningsmannen inte uppfyller ett avtal som har träffats mellan 

parterna, skall medlaren se till att åklagaren genast underrättas om detta, om det inte är 

obehövligt. 

 


