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        Abstract 
The object of this study was to meet with offenders and victims of crime 

who recently participated in victim-offender-mediation, in order to explore 

their experiences and feelings about it. The method of research was 

individual qualitative interviews with two offenders and two crime victims. 

The main questions aimed to find out how the participants felt about the 

mediation process, what experiences they had about the person they had to 

face during the meeting, and finally what thoughts they had about the crime 

and its consequences. In helping to analyze the results of the interviews, 

Reintegrative Shaming Theory and Theories of attribution were used. The 

former was used to try to explain the feelings resembling shame that 

emerged during the meeting, while the latter was helpful in order to 

understand the descriptions the participants used when they talked about the 

other person. The results showed that both offenders and victims found the 

mediation to be helpful, mostly because it made them understand the other 

person better. Most of them also shared the feeling that they had been able 

to move on and not think about the crime as much as before. 

 

 

  Search words: Victim-offender-mediation, Restorative justice, offenders, crime 
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1. Inledning  
”Varje brott är unikt. Den enskilda brottsliga handlingen är resultat av ett nära nog oändligt 

antal faktorer.”  

         von Hofer & Tham, 2005, s. 425 

 

Citatet ovan beskriver individualiteten i varje kriminell handling, vilket kan hänföras såväl till 

gärningspersonen och brottsoffret som till konsekvenserna som brottet för med sig. Det finns 

inga färdiga svar på hur en människa reagerar på ett brott, vare sig om denna är personen som 

varit utsatt för brottet, eller den som har begått det. Detta gäller förstås även i det efterspel som 

följer en kriminell handling. Hur påverkas egentligen gärningspersoner av de straff de får? Hur 

påverkas brottsoffer av att delta i en rättsprocess som ofta är långvarig och oviss? Finns det 

alternativ som bättre kan möta brottsoffers och gärningspersoners behov? Frågorna som 

kommer upp är många, och alla kan förstås inte besvaras i en C-uppsats. Mitt fokus har legat på 

alternativa sätt att bemöta ungdomskriminalitet, och mer specifikt på medling vid brott. Hur 

påverkas brottsoffer och gärningspersoner av att delta i medling? Gör upplevelsen det lättare 

eller svårare att gå vidare efter brottet? Att ta del av upplevelser av medling har således varit 

mitt främsta intresse i föreliggande undersökning. 

     Mitt intresse för medling väcktes i våras, då jag för första gången fick beskrivet för mig vad 

som låg bakom begreppet. Jag hade tidigare inte hört talas om medling, mer än till namnet. Den 

här dagen fick jag en tydlig bild av hur medling fungerade i praktiken, genom att lyssna till en 

engagerad medlare som delade med sig av sina egna upplevelser av denna, något okända, del av 

det sociala arbetet. Att jag inte hade hört så mycket om begreppet tidigare var kanske inte så 

förvånande, då medlaren berättade att relativt få ärenden går till medling, en bild som jag även 

fått bekräftad av flera medlare jag varit i kontakt med. Detta indikerar att medlingen kanske inte 

är så omfattande som den har kapacitet att vara. Jag blev angelägen om att ta reda på mer om 

medlingen som metod, att få ta del av historier från personer som deltagit i medling med 

anledning av brott och var villiga att dela med sig av sina upplevelser om processen. Utifrån 

deras berättelser har jag haft förhoppningen om att lära mig mer om fenomenet medling och 

dess inverkan på de personer det berör. Kan medlingen vara ett sätt att hjälpa både brottsoffer 

och gärningspersoner att gå vidare? 

 



 7 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Studiens övergripande syfte är att undersöka gärningspersoners och brottsoffers upplevelser av 

deltagande i medling. 

 

Undersökningen baserar sig på följande frågeställningar: 

 

 Hur upplever deltagarna den medling de varit med om? 

 Vilka upplevelser har personerna av den andra parten, och har upplevelserna förändrats 

under eller efter medlingen? 

 Vilka upplevelser har personerna av brottet och dess konsekvenser, och har upplevelserna 

förändrats under eller efter medlingen? 

 

1.2 Problemformulering  

Mycket av den tidigare forskningen om medling fokuserar på dess potential att förhindra 

återfall i ungdomsbrott (mer om detta i kapitel 2). Detta är förstås av allra största vikt att 

undersöka, och med mer tid och resurser skulle jag förmodligen själv försöka ta reda på om 

medlingen är effektiv i den aspekten. Jag är dock, i enlighet med forskare som Wemmers och 

Cyr (2005) och Abrams, L., Umbreit, M., & Gordon, A. (2006), snarare intresserad av att 

undersöka hur själva huvudpersonerna i medlingen påverkas av mötet och vad de tänker och 

känner om den specifika situation som medling innebär. Sehlin (2009) efterlyser fler studier av 

kvalitativ karaktär i Sverige: 

 

”Förhoppningsvis resulterar denna studie i flera svenska återfallsstudier av medling. Förslagsvis 

sådana studier som antar en kvalitativ ansats som bygger på intervjuer med unga gärningsmän 

om hur de påverkas av medling. Intervjuer som berör i vilken omfattning de unga gärningsmännen 

påverkats av brottsoffren genom interaktionen dem emellan […]” (s. 89).  

 

Eftersom medling i Sverige är en helt frivillig åtgärd för båda parter är det intressant att 

undersöka t.ex. av vilken anledning man väljer att delta. Är det egen vilja eller påtryckningar 

från andra som är avgörande? Deltagarnas uppfattning om varandra och kanske även om sig 

själva i samband med medlingen är också något jag tycker är värdefullt att utreda närmare. 

Utifrån sådana beskrivningar, från framförallt gärningspersonerna, skulle man ju också kunna få 

indikationer på medlingens potential att reducera återfall i brott. De kvalitativa studier om 

deltagares upplevelser av medling som finns i den tidigare forskningen är gjorda antingen 
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utifrån gärningspersonernas eller utifrån brottsoffrens perspektiv. Detta gör förstås att man kan 

ha möjlighet att fördjupa sig i fler deltagare och därmed fler åsikter, och är därför helt 

motiverat. Jag anser dock att det är av stor betydelse vad båda parterna får ut av medlingen, och 

vill därför undersöka upplevelser från både gärningspersoner och brottsoffer i samma studie. 

Trots att studien kommer att bestå av ett relativt litet antal deltagare är vinklingen intressant 

eftersom varken gärningspersoner eller brottsoffer kommer att ”favoriseras” i studien, som 

oftast är fallet. Jag vill lyssna till båda sidors berättelse, för att se vilka variationer och likheter 

som eventuellt uppkommer i dessa. Förhoppningsvis kan detta bidra till kunskapsbasen vad 

gäller deltagares erfarenheter av medling. Att lyssna på deltagarnas egna berättelser kan vara 

lika viktigt som att titta på statistik över återfallsreduktion. Medlingen är ju bland annat till för 

att ändra på ett beteende (gärningspersonens). Då är det viktigt att lyssna på dem som 

programmet är utformat för, för att kunna se om det uppfyller sitt syfte. 

 

 

1.3 Centrala begrepp 

Nedan följer en kort beskrivning av för uppsatsen centrala begrepp, så som de definieras i 

svensk ordlista (www.ne.se).  

 
Brottsoffer 

’Brottsoffer’ är enligt ordlistan en ”person som blivit utsatt för ett brott och ofta lidit fysisk eller 

psykisk skada”. Denna definition avser genomgående de brottsoffer som nämns i denna studie, 

oavsett känd grad av deras personliga lidande. 

 

Gärningsman/Gärningsperson 

’Gärningsman’ definieras som en ”person som begått ett brott”. I uppsatsen används 

genomgående ordet ’gärningsperson’ i stället för det mer allmänt vedertagna ’gärningsman’. 

Detta för att begreppet ska få en könsneutral beteckning och då samtliga medlare jag varit i 

kontakt med använt begreppet ’gärningsperson’, vilket indikerar ordets etablering inom 

området. 

 

Medling 

’Medling’ anges i ordlistan vara ett ”försök att åstadkomma överenskommelse eller försoning” 

och avser medling mellan tvistande parter i allmänhet. Vad gäller medling med anledning av 

brott avses i lagen med samma namn ”att en gärningsman och en målsägande möts inför en 

http://www.ne.se/
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medlare för att tala om brottet och följderna av detta.” (Lag (2002:445) om medling med 

anledning av brott). Denna definition av ordet avses alltid då begreppet förekommer i 

uppsatsen. 

 

1.4 Studiens avgränsningar  

Studiens material utgörs av fyra personers utsagor, och kan därför inte resultera i några 

generella slutsatser om upplevelser av medling. Att få tag i respondenter till intervjustudien har 

dessutom varit en lång process, och samtliga som tackat ja är de som ingår i studien! Denna typ 

av urval kan inverka på resultatet (se mer under 4.2). Jag har begränsat urvalet till 

medlingsverksamheter i Stockholm och Uppsala, på grund av begränsad tid att åka längre för att 

utföra intervjuer. En önskvärd intervjusituation hade kanske varit att träffa respondenterna 

dagen efter (eller t.o.m. samma dag) de deltagit i medling, eftersom de troligtvis skulle kunna 

ge mer uttömmande svar då mötet ligger färskt i minnet. Detta har dock inte varit möjligt i 

praktiken, eftersom det inte inkommit så många nya medlingsärenden, och 

medlingssamordnarna därför har kontaktat personer från ”gamla” ärenden. Det har förstås heller 

inte varit möjligt att undersöka effekten av medlingen, i form av reduktion i brottsåterfall. Dels 

har ju studien bestått av endast två gärningspersoner, vilket som sagt är ett alldeles för litet 

underlag för generaliseringar. Dessutom har ju, i det avseendet, alldeles för lite tid förlöpt för att 

man ska kunna se om medlingen skulle ha haft någon sådan inverkan på dessa personer. Att 

t.ex. ställa och få svar på en intervjufråga som ”Tror du att du kommer att begå fler brott efter 

det här?” skulle vara helt uppbyggd på spekulationer och därför inte heller vara fruktbar i det 

sammanhanget. Mitt syfte har ju inte heller varit att i första hand ta reda på om medlingen varit 

effektiv, även om jag förstås välkomnat resultat som kan ge indikationer på detta. 

 

1.5 Relevans för socialt arbete  

Ungdomskriminalitet är ett pågående samhällsproblem och i allra högsta grad ett socialt 

problem, eftersom det innebär både sociala och ekonomiska konsekvenser på såväl individ- som 

samhällsnivå (Bradshaw, W., Roseborough, D., & Umbreit, M., 2006, s. 87). För att komma till 

rätta med problemet finns åtgärder av flera olika slag, varav medling är en – frivillig variant - av 

dessa. Medling vid brott bedrivs i Sverige av socialtjänsten, efter hänvisning från polisen, och 

är ett socialt arbete som alltså bygger mycket på samverkan mellan olika myndigheter. Då 

internationella studier, och åtminstone en svensk studie, visat på att medling kan vara en 

effektiv brottsförebyggande metod finns det all anledning att bevara och utveckla den som en 
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del i det sociala arbetet med ungdomskriminalitet. Även deltagarnas upplevelser av medling 

verkar vara goda, enligt den tidigare forskning jag funnit (mer om detta i följande avsnitt). 

Dessa kvalitativa undersökningar har dock inte varit lika många som de kvantitativa som 

undersöker effekten av medling. Svensk forskning om ämnet har inte varit vanligt 

förekommande, och är inte heller gjord på senare år. Därför är det viktigt att ta reda på fler 

upplevelser av medling, så att verksamheten kan fortsätta att utvecklas i rätt riktning. Som 

tidigare nämnts är det fortfarande relativt få ärenden som går till medling. Vad det beror på är 

svårt att svara på, men mot bakgrund av detta kan det vara extra viktigt att få reda på vilka 

åsikter deltagare i medling har. Skulle de t.ex. rekommendera medling till andra som varit 

utsatta för, eller begått kriminella handlingar? Denna studie har ambitionen att vara en del i en 

sådan undersökning av personers erfarenheter av medling, och kan förhoppningsvis bidra med 

kunskap om hur detta program uppfattas av dem som det främst berör.  
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2. Tidigare forskning  
Nedan följer den tidigare forskning som hittats om medling och det område där det uppkommit. 

Forskningspresentationen är indelad i avsnitt som beskriver olika delar av forskningsområdet, 

och föregås av en inledning som avser att sätta medlingen i ett sammanhang. 

 

2.1 Bakgrund 

Ungdomskriminalitet är ett ständigt aktuellt samhällsproblem, och att komma med förslag till 

fungerande åtgärder för detta har varit en utmaning för såväl politiker som socialarbetare genom 

åren (Flash, 2003, s. 509). Ungdomsbrottslighet är att klassa som ett socialt problem eftersom 

det innebär en kostnad för samhället, både ekonomiskt och socialt (Bradshaw et al., 2006, s. 

87). Bradshaw et al. (Ibid.) beskriver det som ”en nationell prioritet” att hitta preventioner som 

effektivt kan reducera risken för återfall i brott hos ungdomar (s. 87). Tendenser till mer 

bestraffande åtgärder för ungdomsbrott har varit framträdande, men i kontrast till detta har även 

en önskan om alternativa lösningar som inte innehåller frihetsberövanden blivit tydligare (Flash, 

Ibid., s. 509f). Alternativa former för att behandla ungdomsbrottslingar har vuxit fram ur idén 

om reparativ rättvisa, från engelskans Restorative Justice. Som namnet antyder syftar 

begreppet ’reparativ rättvisa’ till att reparera skadan som orsakats av brottet. Detta gör man 

genom att samla dem som närmast berörs av brottet, d.v.s. brottsoffer, gärningsperson och 

eventuellt föräldrar till dessa, i en dialog där alla får chansen att uttrycka sig (Bradshaw & 

Roseborough, 2005, s. 15f). Det finns flera olika sätt att se på vad reparativ rättvisa egentligen 

är. Det finns dock vissa unika drag som skiljer det från den retributiva rättvisan. För det första 

är definitionen av brott inom reparativ rättvisa främst att det skadar människor och 

förhållanden, snarare än att det bara är en överträdelse av lagen. För det andra ska 

gärningspersonen därför hållas direkt ansvarig gentemot de som drabbats av brottet, snarare än 

mot staten. För de tredje är det viktigaste elementet att reparera det trasiga förhållandet mellan 

brottsoffer och gärningsperson, och inte det eventuella straff som gärningspersonen får utdelat 

av staten (Kuo, S-Y., Longmire, D., & Cuvelier., 2010). Den verkliga gottgörelsen för brottet är 

alltså inom reparativ rättvisa att reparera förhållanden, och inte att straffa. Dialogen är en 

central process inom den reparativa rättvisan, både som en läkande process för brottsoffret och 

som en möjlighet för gärningspersonen att ställa saker till rätta. Även relationsbyggande och 

kommunicering kring moraliska värderingar är centrala punkter. Enligt det material som Kuo et 

al. (Ibid.) studerat, har de som deltagit i program inom reparativ rättvisa också upplevt de 

ovanstående tre punkterna i mycket högre utsträckning än de gjort i traditionella 
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domstolsförhandlingar (Ibid.). Förespråkare för den reparativa rättvisan menar att den 

uppmärksammar brottsoffrets lidande och är bättre för dem än det traditionella rättssystemet. 

Det finns dock motståndare till den reparativa rättvisan, som i sin tur menar att den faktiskt kan 

öka brottsoffrens lidande. De menar att rädslan kan öka hos brottsoffren när de konfronteras 

med sina förövare (Wemmers & Cyr, 2005, s. 528). En fråga som har uppkommit är om 

reparativ rättvisa hjälper eller hindrar brottsoffers lidande? (Ibid., s. 529). 

     Program inom reparativ rättvisa finns i dag i många länder, och är väl utvecklade i 

framförallt Nya Zeeland, Australien och USA (Wahlin, 2005, s. 20). Programmen började dyka 

upp i USA på 1980-talet, efter åratal av skyhöga siffror över fängslade personer – faktiskt högst 

i världen enligt mätningar 2006 (Kuo et al., 2010). Den traditionella och ”strängare” retributiva 

rättvisan, som fokuserar på straffet för gärningspersonen, har inte uppvisat önskat resultat vad 

gäller minskade återfall i brott. Detsamma gäller för den rehabiliterande metoden, som syftar 

till att återanpassa och rehabilitera gärningsmannen (Bradshaw & Roseborough, 2005., s. 15). 

Många har också propagerat för att brottsoffret borde få en mer betydande roll i 

rättssammanhang än vad som vanligtvis är fallet i traditionella metoder (Choi & Gilbert, 2010, 

s. 207). Robinson och Shapland (2008) menar att reparativ rättvisa blivit en tilltalande metod 

mycket just för att den inte lägger allt fokus på gärningspersonen, utan till minst lika stor del 

lyfter fram brottsoffret och möter dennes behov (s. 337). Programmen har uppvisat lovande 

resultat, både vad gäller nöjda deltagare och minskade återfall i brott (Kuo et al., 2010). Det 

mest etablerade programmet som grundar sig på reparativ rättvisa är medling (Bradshaw & 

Roseborough, Ibid., s. 15).  

     Medling vid brott i Sverige är ett komplement till det eventuella straff gärningspersonen får i 

domstol och alltså inte till för att ersätta det, som det kan vara i andra länder. Deltagande är 

alltså helt frivilligt, och en central tanke med medlingen är att gärningsperson och brottsoffer 

själva ska få chans att agera för sin sak, utöver processen i domstol där de företräds av juridiska 

ombud (Wahlin, 2005, s. 6). Brottsförebyggande rådet (BRÅ) menar att medling skulle kunna 

vara ”[…] ett av de mest konkreta uttrycken för reparativ rättvisa […].” (Brå-rapport 2000:2, s. 

6). Detta just för att mötet mellan ett brottsoffer och en gärningsperson är det bästa sättet att 

uppfylla de syften som den reparativa rättvisan står för (Ibid.). Sedan 2002 finns en speciell 

medlingslag i Sverige (Lag 2002:445 om medling med anledning av brott). Lagen rör främst 

unga lagöverträdare, men egentligen finns ingenting som utesluter gärningspersoner (och 

brottsoffer) i alla åldrar (Odén, N., Wahlin, L., Lind, E., & Carling, E., 2007, s. 27). En 

prioriterad åldersgrupp inom medling är ändå 15-17-åringar, där det anses finnas speciella 

förutsättningar: ”Orsaken är bland annat att ett särskilt påföljdssystem och 
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handläggningssystem som anses kunna underlätta medling gäller denna åldersgrupp.” 

(Wahlin, Ibid., s. 47). I Sverige är det socialtjänsten i kommunerna som bedriver 

medlingsverksamheten. Vilka typer av brott som anses lämpade för medling står inte reglerat i 

lagen. Vissa brott anses dock, enligt förarbetena till lagen, inte kunna fungera i medling. Dessa 

är t.ex. offerlösa brott, som narkotikabrott. Dessutom anses inte heller sexualbrott eller våld 

inom familjen vara lämpliga brottstyper i medlingssammanhang (Odén et al., Ibid, s. 27f). 

Medling som fenomen tycks tilltala många inom olika riktningar; både de som vill avskaffa 

straff, de som förespråkar det och de som tycker att rehabilitering av brottslingar är den bästa 

metoden (Rytterbro, 2002, s. 2). Även om medling i Sverige inte är en påföljd bör domstolarna, 

när straffet ska utses, ta i beaktande att gärningspersonen deltagit i medling (s. 12). Även polis 

och åklagare kan i ett tidigare skede ta deltagande i medling i beaktande, och kan i vissa fall 

avlasta rättssystemet när det gäller mindre allvarliga brott (Odén et al., Ibid., s. 10). 

 

2.2 Forskning om medling vid brott  

Forskningen visar genomgående ett ganska positivt resultat vad gäller medlingens och den 

reparativa rättvisans effekt, detta både med avseende på återfallsreduktion och nöjda deltagare. 

Vissa studier visar att så många som 80-90 procent av deltagarna varit nöjda med program inom 

reparativ rättvisa (Kuo et al., 2010). Flash (2003) anser att medling är en metod som hör hemma 

i det sociala arbetet med ungdomskriminalitet, bland annat eftersom alla parter uppmuntras att 

delta och får verktyg för att själva kunna hitta lösningar på problem (s. 524). Dessutom får både 

brottsoffer och gärningsperson en chans att omvärdera sin bild av den andra personen: ”Face-

to-face mediation challenges stereotypes and prejudices, for when people are faced with 

another human being and are able to communicate successfully, these misconceptions begin to 

erode.” (Ibid., s. 524). Att se den andra personen med nya ögon kan vara nog så betydelsefullt 

för att få en större förståelse för denne, något som diskuteras vidare i resultatredovisningen 

(kapitel 5). 

 

2.2.1 Den tidigare forskningens teoretiska anknytning och centrala begrepp  

Reparativ rättvisa är ett mångfacetterat begrepp som ständigt återkommer i forskningen om 

ungdomsbrott och medling, både som ett självständigt begrepp och som en teori. En ofta använd 

definition av reparativ rättvisa, enligt Bradt och Bouverne-De Bie (2009), är följande:  
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”Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a specific offense come 

together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offense and its implications 

for the future” (s. 182).  

 

Utifrån denna definition blir det tydligt att både brottsoffer och gärningsperson får göra sina 

röster hörda, något som ju efterfrågats i den traditionella rättsprocessen. Rytterbro (2002) 

konstaterar att man inom den reparativa rättvisan ser på unga gärningspersoner som 

ansvarstagande individer och inte som onda eller som offer, som ibland i den retributiva eller 

rehabiliterande rättvisan (s. 61). 

     En återkommande teoretisk utgångspunkt i litteraturen om reparativ rättvisa är också teorin 

om Reintegrative Shaming (RST), utvecklad av den australiensiske kriminologen John 

Braithwaite (Sehlin, 2009, s. 43). Teorin är speciellt utformad för reparativ rättvisa, och syftar 

bl.a. till att skammen ska fokuseras på en ”elak gärning” snarare än att man ska se på en person 

som elak (Robinson & Shapland, 2008, s. 343). Robinson och Shapland (Ibid.) beskriver teorin 

som: ”[…] the clearest and best known attempt to explicate the impact of restorative justice 

practises on the recidivism of participating offenders” (s. 342). De använder teorin för att 

undersöka om man kan tala om mätningar av brottsåterfall i teoretiska termer, och kommer bl. a 

fram till att RST utgör en trovärdig teoretisk förklaring till hur möten inom reparativ rättvisa kan 

minska brottsåterfall (Ibid., s. 346). De diskuterar dock hur det kan vara svårt att applicera RST 

som en strukturerad teori på möten mellan gärningspersoner och brottsoffer, eftersom 

deltagarna får uttrycka sig fritt och utsagorna därmed kanske inte uppfyller de kriterier som 

teorin innehåller (Ibid.). 

 

2.2.2 Brottsoffer i medlingsprocessen  

Brottsoffer ansågs länge vara osynliga i rättssystemet. De sågs som ”passiva deltagare” som 

bara kallades in när det var dags för rättegång och i övrigt inte hade så mycket att säga till om 

(Erez & Roberts, 2007, s. 277). Det har dock skett stora förändringar på detta område: ”The 

role of the crime victim has been transformed from passive witness to active participant.” 

(Ibid., s. 277). I 1970-talets USA började man behandla brottsoffer med större respekt och 

medkänsla, genom att bland annat tillsätta nya lagar som behandlade relationsvåld och gav 

brottsoffer större integritet i våldtäktsmål. Forskning visade dock fortfarande på att de flesta 

brottsoffer önskade mer än så, de ville också göra sin röst hörd i rättsprocessen (Ibid., s. 279f). 

Erez och Roberts (Ibid.) menar att brottsoffer haft mycket att vinna på det världsomfattande 
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intresset för reparativ rättvisa, eftersom en majoritet av dem vill berätta om sina upplevelser och 

om den skada som brottet orsakat dem (s. 290f). 

     Trots att många forskare konstaterar att brottsoffers bortglömda roll varit en av de 

bakomliggande faktorerna till uppkomsten av reparativ rättvisa, fokuserar den större delen av 

forskningen om reparativ rättvisa på gärningspersonen och de eventuella möjligheter metoden 

har att minska brottsåterfall. Wemmers och Cyr (2005; 2006) presenterar dock ett par 

undersökningar som belyser brottsoffers upplevelser av medling. Där framkommer att 

brottsoffer som anser att de behandlats rättvist i rättsprocessen känt sig mindre ’viktimiserade’, 

d. v. s., gjorda till offer, efteråt (Wemmers & Cyr, 2005, s. 540). Majoriteten av brottsoffren i 

undersökningen upplevde att deltagande i medling hade fått dem att lämna händelsen bakom sig 

(Ibid., s. 537). Att få träffa gärningspersonen innebär att brottoffret ges möjlighet att ställa de 

frågor som behövs och få vara med och argumentera för hur konflikten ska lösas, vilket 

naturligt gör att brottsoffret känner sig sedd och respekterad. Detta kräver dock att 

gärningspersonen innan medlingen tagit på sig fullt ansvar för brottet, då de menar att det 

moraliska ansvaret är viktigare för brottsoffren än det juridiska ansvaret (Ibid., s. 540). 

Wemmers & Cyr (2006) har undersökt brottsoffers upplevelser av rättvisa i medlingsprocessen, 

och funnit att dessa upplevde processen som rättvis när deras tankar och åsikter togs i 

beaktande. Det viktigaste för brottsoffret var alltså inte att få uttrycka sina behov eller att ställa 

krav, utan att få göra sin röst hörd. De upplevde sig också vara mer rättvist behandlade när de 

kände sig förstådda av, och kände tillit till, medlaren (s. 122). Dessa resultat tyder på att 

reparativ rättvisa skulle kunna vara den efterfrågade metod som bättre ser till brottsoffer och 

deras behov, så länge processen genomförs på bästa sätt och med kompetenta medlare. 

Wemmers & Cyr (2005) menar dock att det kan vara problematiskt att jämföra program inom 

reparativ rättvisa med den traditionella rättsprocessen, eftersom fallen kan se lite annorlunda ut. 

Inom reparativ rättvisa krävs ju att gärningspersonen erkänner sig skyldig, medan det i 

rättssalen ska fattas ett beslut om personens skuld, vilket denne mycket väl kan neka till (s. 

531). Något mer kritiska resultat återfinns hos Choi och Gilbert (2010), som i sin forskning 

kommit fram till att vissa medlare bortser från brottsoffrens behov under medlingsprocessen. 

Detta kan få till följd att oron och rädslan hos offren ökar och de kan känna sig 

”reviktimiserade”. Choi och Gilbert (Ibid.) menar att medlarna i bland konfronteras med mycket 

krävande uppgifter under medlingsprocessen, och därför kan riskera att missa viktiga reaktioner 

och känslor som kan uppkomma hos brottsoffren. De menar därför att det är viktigt att medlarna 

ser varje brottsoffer och deras situation som unik, och att ärendena aldrig blir rutin för dem (s. 

224f). De föreslår vidare att medlarna fokuserar mindre på utfallet av medlingen, och mer på 
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själva processen, att alla känner sig bekväma och får sagt det de vill säga. De uppmuntrar också 

till ytterligare forskning om den reparativa processen, för att kunna undvika att medlingen får 

dåliga konsekvenser för brottsoffret (Ibid.). Braithwaite (2002) fann, efter att ha studerat olika 

program inom reparativ rättvisa, vissa variationer i hur nöjda brottsoffren varit. Hans slutsatser 

blev att brottsoffer inom dessa program inte var fullt så nöjda som gärningspersoner och andra 

deltagare, men i regel mycket nöjdare än de brottsoffer vars ärenden behandlats i den 

traditionella rättsprocessen (s. 51). Braithwaite (Ibid.) förklarar den relativt höga andelen nöjda 

deltagare bl.a. med att de får en symbolisk reparation, som är mycket viktigare för dem än en 

materiell motsvarighet (s. 52). Centralt för denna symboliska reparation är ursäkten från 

gärningsperson till brottsoffer (Ibid.). Robinson och Shaplands (2008) studie visar att 

brottsoffren, som komplement till ursäkten, ansett att det varit värdefullt att höra 

gärningspersonen vara motiverad till att förändra sitt beteende (s. 341). I deras studie finns 

exempel på brottsoffers vilja att hjälpa gärningspersonen, både för att minska risken för andra 

att råka illa ut, och för att hjälpa denne att ”komma på fötter” (Ibid., s. 341f). I intervjuer med 

brottsoffren innan programmen blev de tillfrågade om varför de valt att delta. 72 procent av 

dessa angav då att det varit viktigt för dem att hjälpa gärningspersonen (Ibid., s. 341). Kirkwood 

(2010) finner i sin undersökning av program inom reparativ rättvisa i Skottland att brottsoffers 

deltagande oftare var förekommande om gärningspersonen i ärendet var ung och 

förstagångsförbrytare. Detta förklaras med särskilda attityder som ofta finns inom den 

reparativa rättvisan: 

 

   ”This provides some support to the role of cultural norms and attitudes regarding restorative 

approaches to  crime, as victims may see first-time offenders and young people as more ’worthy’ 

of the opportunity for a constructive alternative to court.” (s. 116).  

 

2.2.3 Gärningspersoner i medlingsprocessen  

Att större delen av forskningen om gärningspersoner inom reparativ rättvisa handlar om 

återfallsrisk är kanske ingen överraskning. Alternativa metoder för interventioner i 

ungdomsbrottslighet måste förstås utvärderas. Eftersom föreliggande studie inriktat sig på 

gärningspersoners upplevelser har förhoppningar funnits om att även hitta sådan forskning. Inte 

många av artiklarna uppfyllde detta kriterium. I en kvalitativ studie av Abrams et al. (2006) har 

dock unga gärningspersoner berättat om sina upplevelser av medling med fokus på tre 

forskningsfrågor; upplevelser av medlingsprogrammen, känslan av att möta sina brottsoffer och 

påverkan eller eventuella beteendeförändringar som har skett efter medlingen (s. 3). Studiens 
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resultat visar att så gott som samtliga gärningspersoner varit väldigt nervösa inför att deras 

kriminella handlingar skulle ”få ett ansikte”: ”[…] having to connect their beaviors or crimes to 

victims on a personal level.” (Ibid., s. 7). Upplevelsen av att berätta sin historia beskrevs av 

vissa av dem som nästan ”overklig” (Ibid.). Känslan av att möta och konfrontera sina brottsoffer 

sedan, och lyssna på hur brottet påverkat dem, upplevdes som både den svåraste och den mest 

meningsfulla delen av medlingen. Dels uppstod känslor av skam och ånger, men samtidigt 

känslor av lättnad och avslut (Ibid., s. 8). Flera av dem vittnade om en känsla av att brottsoffret 

hade börjat se dem på ett annat sätt under medlingen, ett mer humant sätt (Ibid., s. 10). Det 

fanns också exempel på gärningspersoner som beskrev brottsoffrens syn på dem som negativ 

under medlingen, även om detta hörde till undantagen i respondenternas upplevelser (Ibid.). 

Flera av gärningspersonerna fick mer förståelse för sina brottsoffer under medlingen. Genom att 

höra offren berätta om konsekvenserna för dem kände gärningspersonerna mer sympati för dem 

som personer (Ibid., s. 11). De flesta gärningspersoner i undersökningen har sedan medlingen, 

och av andra omständigheter som följt av brottet, förändrat sitt beteende i positiv riktning. Detta 

började för dem redan vid anhållandet, som för vissa av dem upplevdes som ”ett rop på hjälp” 

(Ibid.). Medlingen blev en del i denna förändringsprocess: ”[They] tended to conceptualize the 

VOM session as part of an overall healing journey.” (Ibid., s. 11). Abrams et al. (Ibid.) betonar 

att medlingen varit just en av komponenterna i en längre förändringsprocess, och inte ensam 

utgjort denna förändring. Medlingen har dock uppenbarligen varit en meningsfull sådan 

förändringskomponent för dessa gärningspersoner (Ibid., s. 13f). Även Robinson och Shapland 

(2008) konstaterar att själva mötet inte kan stå som ensam förklaring till förändring hos 

gärningspersonen, även om det är nog så viktigt:  

 

   ”We propose that, for at least some offenders, a restorative justice event may be less a trigger for  

desistance than a potentially significant ’stepping stone’ on a journey toward desistance on which 

the have already embarked.” (s. 347).        

 

     Man får inte heller glömma att medling också sker i fall där gärningsperson och brottsoffer 

redan känner varandra (vilket också gäller för två av fallen i föreliggande studie). Kirkwood 

(2010) finner detta i sin undersökning av program inom reparativ rättvisa i Skottland, där cirka 

75 procent av de fall som lett till ett personligt möte har varit fall där gärningsperson och 

brottsoffer känner varandra sedan innan (s. 117). En möjlig förklaring till detta, menar han kan 

vara en tro på den reparativa rättvisans styrka att laga trasiga förhållanden, och alltså inte bara 

reparera skadan för en enstaka händelse (Ibid.).  
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     I England har reparativ rättvisa varit tänkt att vara en del av rättssystemet för ungdomar, och 

alltså i första hand något som gärningspersonen måste genomgå (även om brottsoffret spelar en 

betydelsefull roll). Stahlkopf (2009) sammanställde gärningspersoners upplevelser av ett sådant 

program, och fann att de var goda vad gällde programmet i sig och de samhällsrepresentanter 

som var närvarande. Vad gällde bedömningen av sig själva och sina eventuella förändringar i 

beteende var resultaten dock relativt negativa, då gärningspersonerna inte upplevde att 

programmet hade haft någon sådan påverkan på dem (s. 235ff). Detta skulle kunna ha att göra 

med det låga antalet brottsoffer som rapporterades ha deltagit, och kan relateras till de 

övervägande positiva upplevelser av att möta sina brottsoffer som gärningspersoner har uttryckt 

i andra undersökningar. 

     Eftersom program inom den reparativa rättvisan bygger på frivillighet och krav på 

erkännande av brott, kanske det är rimligt att förvänta sig att deltagare har en positiv inställning 

till programmet. Robinson och Shapland (2008.) menar att man kan förvänta sig en skillnad i 

motivation och hängivenhet mellan program inom reparativ rättvisa och t. ex rehabiliterande 

program. De senare är oftast mer ”påtvingade” på gärningspersonen (s. 348f). Hur programmet 

sedan artar sig kan förstås ändå vara avgörande för gärningspersonens inställning.  

 

2.2.4 Medling som återfallspreventiv metod  

Mycket av den internationella forskningen om reparativ rättvisa och medling handlar som sagt 

om huruvida dessa alternativa sätt att bemöta ungdomsbrottslighet kan innebära en minskning i 

brottsåterfall. Den allmänna bilden är att medling tycks vara en effektiv metod för att påverka 

brottsåterfall, även om forskarnas resultat ser lite olika ut. Flash (2003) undersöker genom 

meta-analys olika program inom reparativ rättvisa samt dess för- och nackdelar. Hon drar en 

något försiktig slutsats om medlingens effekter på brottsåterfall: ”[…] there is some indication 

that these programs might affect recidivism” (min markering) (s. 524). Hon betonar dock 

medlingens betydelse i det sociala arbetet med ungdomsbrottslingar: ”Mediation could provide 

a new avenue for social work practice.” (Ibid., s. 524). Senare forskare visar på tydligare 

indikationer för medlingens effekter. I Bradshaw et al. (2006) presenteras en meta-analys av ett 

flertal studier i syfte att undersöka medlingens effekt på brottsåterfall. Granskningen visar att 

återfallsrisken minskade med 34 procent efter att unga brottslingar deltagit i medling. De anser 

att resultatet är speciellt anmärkningsvärt eftersom interventionen är av så kortvarig karaktär – 

det handlar ju om ett enda möte mellan gärningsperson och brottsoffer. Siffran kan också 
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jämföras med endast 10 procent minskning i brottsåterfall inom traditionella rättsprogram (s. 

94). Författarnas slutsatser om medling är tydliga i diskussionen:  

 

 ”When considered as a whole, the data regarding reduction of recidivism, the high levels of  

victim  and offender  experience of satisfaction and fairness in the VOM process, and high rates 

of restitution agreement completion supports the use of VOM as an empirically supported 

intervention for juvenile offenses.” (Ibid., s. 94). 

 

Abrams et al. (2006) har i sin studie om gärningspersoners upplevelser av medling också funnit 

indikationer på effektiviteten hos programmet. Även om underlaget är för litet för att de ska 

vilja dra några slutsatser konstaterar de ändå att: 

 

”This study sheds some light on the possible connection between recidivism and VOM programs for 

young   people. Reading these data and themes suggests that the process of developing empathy, of 

seeing the victim in a new way, and of being seen in a different way may provide some pathway to 

change in terms of future involvement in crime.” (s. 13).  

 

Robinson och Shapland (2008) menar att de flesta förespråkare för reparativ rättvisa inte synes 

vilja ha som uttalat mål att minska brottsåterfall (s. 340). Många av dessa har varit kritiska mot 

den retributiva rättvisans fokus på att placera skuld på gärningspersonen och i och med detta 

negligera brottsoffrets behov. Därför har de inte heller velat tillskriva den reparativa rättvisan 

samma mål som den retributiva (Ibid., s. 339). Samtidigt, rapporterar de, har andra forskare 

hävdat att den borde omfatta samma övergripande mål, för att kunna accepteras och bli en 

etablerad metod (Ibid., s. 340). Robinson och Shapland (Ibid.) menar att de flesta förespråkare 

för den reparativa rättvisan kommer runt problemet genom att inte ha rehabilitering och 

liknande som uttalade mål, men att ändå se på återfallsreduktion som en ”välkommen 

sidoeffekt” av metoden (Ibid.). Bradshaw och Roseborough (2005) påpekar i sin studie det 

faktum att även om den reparativa rättvisan inte skulle visa sig vara speciellt effektiv när det 

gäller återfallsreduktion, kan den anses vara legitimerad ändå p.g.a. dess förmåga att möta t.ex. 

brottsoffers behov (s. 20). Robinson och Shapland (Ibid.) förespråkar ett avsteg från det 

kategoriserade synsättet att titta på återfallsreduktion i form av rena interventioner, handlingar, 

man utför mot gärningspersonen. I stället menar de att vi borde se på reparativ rättvisa som en 

möjlighet att underlätta för gärningspersonen att avstå från brott och att stå fast vid dessa beslut. 

Interventionen bör ses som ett verktyg i arbetet med gärningspersonen. Om vi lyckas med detta 

kommer det ju i sin tur att innebära en reduktion i brott (Ibid., s. 352). Något som är intressant 
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är att Robinson och Shapland (Ibid.) själva i sina studier funnit att deltagare i program inom 

reparativ rättvisa ansett att återfallsprevention varit ett viktigt mål med processen. De fann att 

majoriteten av brottsoffren ansåg att detta var ett legitimt mål och inte något som stod i 

motsättning till deras egna behov. De presenterar också en studie som visar på faktorer 

(avseende gärningspersonen) som varit effektiva i programmen, d.v.s. minskat brottsåterfall. 

Dessa var: ånger, avsaknad av stigmatisk skam (utpekande typ av skam med Braithwaite’s 

termer), att känna sig involverad i beslutstagandet, att vara överens om utfallet av mötet, och att 

få träffa brottsoffret och be om ursäkt till denne (Ibid., s. 343). Robinson och Shapland (Ibid.) 

diskuterar även en annan faktor som kan vara relevant i sammanhanget, nämligen att man borde 

kunna ha vissa förväntningar på att gärningspersoner har inställningen att inte återfalla i brott, 

eftersom de ju frivilligt ställt upp i programmet och därmed erkänt sin handling som skadlig för 

någon annan. De menar att det utifrån detta kan uppkomma svårigheter när man jämför 

gärningspersoner som deltagit i program grundade på reparativ rättvisa, med gärningspersoner 

som deltagit i andra program. Motivationen att inte återfalla i brott är ju av princip högre i den 

förra gruppen (Ibid., s.350). Även Abrams et al. (2006) pekar på det faktum att man bör vara 

vaksam på att en grupp som deltagit i medling redan från början är ”partisk”, eftersom det kan 

förutsättas att de går in i programmet med motivationen att vilja förändras på något sätt (s. 13). 

Bradshaw och Roseborough (Ibid.) pekar även på ett flertal nödvändiga distinktioner som 

behövs i forskningen om återfallsreduktion, för att resultaten ska kunna bli mer valida. Bland 

annat understryker de vikten av att notera tidigare brott och exempel på antisocialt beteende hos 

gärningspersoner, för att kunna förstå olika typer av respons på program inom reparativ rättvisa. 

Två unga män som begått exakt samma typ av brott och deltar i t.ex. medling registreras kanske 

på samma sätt när man mäter effekten av programmet, men om den ene aldrig begått brott 

tidigare och den andre begått upprepade brott under åren löper den senare förstås en större risk 

att återfalla (Ibid.). 

     Braithwaite (2002) är, i likhet med senare forskare, skeptisk till att jämföra reparativ rättvisa 

med traditionella metoder för att mäta vad som är mest effektivt. I stället, anser han, borde man 

fokusera på att utveckla processer och centrala värden för reparativ rättvisa (s. 69). Han menar 

att de två metoderna faktiskt inte är direkt jämförbara: ”It follows that comparing the efficacy of 

a pure restorative justice strategy with that of a pure punishment strategy is not the best 

research path for the future” (Ibid., s. 69f). Han har dock också, i likhet med många andra 

forskare, funnit att just medling som reparativ metod minskat risken för återfall i brott hos 

deltagarna (Ibid., s. 55). Även Kirkwood (2010) påpekar det motsägelsefulla i att undersöka 

reducering i brottsåterfall hos deltagare, då han funnit att de vanligast förekommande 
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gärningspersonerna i programmen varit förstagångsförbrytare: ”It is also very difficult – if not 

impossible - to detect a reduction in re-offending behaviour among people without a previous 

history of recorded offending.” (s.117).  

 

2.2.5 Medling i Sverige  

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

och att målsäganden ges möjlighet att bearbeta sina upplevelser.”   

                Lag (2002: 445) om medling med anledning av brott, 3§, 2 p. 

 

Svensk forskning om medling har inte varit helt lätt att finna. Sehlin (2009) synes vara den 

svenska forskare som undersökt medlingens effekter på brottsåterfall (dock inom ett specifikt 

geografiskt område). Han har i sin avhandling jämfört ungdomar som deltagit i medling med 

ungdomar som begått brott och inte deltagit i medling. Resultatet visar att medling varit mycket 

effektiv som brottsprevention bland ungdomarna han studerat. Risken för att återfalla i brott har 

varit i princip dubbelt så stor i den kontrollgrupp i studien som inte deltagit i medling (Ibid., s. 

80). Inom studien finns intressanta resultat avseende brottstyp, t.ex. det som visar på att 

ungdomar som begått brott som misshandel, ofredande eller olaga hot har återfallit i brott i 

mindre utsträckning än dem som medlat p.g.a. andra brott. Detta förklaras med att brottsoffren i 

dessa fall antas känna sig kränkta, vilket medfört att gärningspersonerna känt mer ånger och 

skam när de sedan träffat brottsoffren ”face-to-face” under medlingen (Ibid., s. 85f). 

Återfallsrisken har dock minskat även vid de typer av brott som vanligtvis inte innebär en direkt 

kränkning mot brottsoffret, såsom skadegörelse och klotter eller stöld, rån och andra 

tillgreppsbrott (t. ex snatterier) (Ibid., s. 86). Sehlin (Ibid.) menar att resultaten om minskad 

återfallsrisk vid snatteribrott speciellt bör tas på allvar, då denna utgör huvuddelen av brotten 

inom sin kategori, och många medlingsverksamheter valt att antingen förenkla 

medlingsförfarandet vid snatteribrott, eller att inte alls medla vid sådana ärenden (s. 86). Sehlin 

(Ibid.) vill också belysa resultatet angående de så kallade ’strategiska brotten’, t. ex tillgrepp av 

fortskaffningsmedel, där återfallrisken vanligtvis är väldigt hög. Även där har medlingen visat 

sig ha effekt i form av minskade återfall i brott, t.o.m. en starkare effekt än i kategorin stöld, rån 

och andra tillgreppsbrott. Sehlin (Ibid.) konstaterar därmed att: ”Det skulle kunna betyda att det 

kan vara lönande att medla vid den typen av brottshändelser för att inte riskera att ungdomar 

utvecklar en karriärkriminalitet.” (s. 86f). 
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     Rytterbro (2002; 2003) är mer inriktad på konstruktioner och definitioner av begrepp som 

’medling vid brott’, ’gärningsmän’ och ’brottsoffer’. I en undersökning angående vilka kriterier 

som oftast gör gärningspersoner och brottsoffer lämpliga för medling, fann hon att 

gärningspersonerna företrädesvis är unga förstagångsförbrytare, medan typen av brottsoffer kan 

variera kraftigt och snarare väljs ut utifrån vem gärningspersonen är. Brottsoffren utgörs t.ex. 

ganska ofta av representanter för olika organisationer eller företag, exempelvis butiksägare som 

råkat ut för snatterier (Rytterbro, 2003, s. 116f). I den bemärkelsen är de kanske inte lika direkt 

drabbade av brottet, åtminstone inte ur den psykiska aspekt som man kanske vanligen 

föreställer sig. Rytterbro (Ibid.) menar också att framförallt föreställningen om brottsoffret har 

genomgått stora förändringar sedan begreppet introducerades i Sverige. Till en början såg man 

mer på gruppen som just offer, t.ex. barn och kvinnor som råkat ut för incest eller misshandel. 

Fokus lades på vilka behov denna grupp hade. Med tiden expanderade dock begreppet stort, och 

under samma period som medlingen etablerades i Sverige kunde gruppen brottsoffer som sagt 

utgöras även av större organisationer och företag (s. 117f). Rytterbro (Ibid.) menar t.o.m., i 

enlighet med andra forskare (exempelvis Lindgren 2001), att begreppet i dag kan förknippas 

med någonting positivt (s. 118). Brottsoffret blir mer av en ”aktör”: ”Mediation may be 

regarded as a part of and as a stage in this expansion of the crime victim concept whereby 

victims are being transformed into actors.” (Ibid., s. 118). Att ställa upp på medling kan för 

vissa brottsoffer ses som en sorts plikt eller god handling, man är en ”god medborgare” som 

genom sitt deltagande hoppas på att kunna förhindra att gärningspersonen begår fler brott (Ibid., 

s. 118f). 

     BRÅ, som i slutet av 1990-talet fick i uppgift att inleda en försöksverksamhet med medling, 

har sedan dess gjort en del uppföljande rapporter av verksamheten. I en av dessa undersöks 

gärningspersonernas upplevelser av medlingen. Flera av de intervjuade ungdomarna uppgav att 

de fått en bättre inblick i brottets konsekvenser för offren och majoriteten uppgav också att 

medlingen förändrat dem, och varit till nytta för dem (BRÅ-rapport, 1999, s. 18ff).  

 

2.3 Sammanfattning av tidigare forskning  

Utifrån tidigare forskning kan man uttyda en gemensam bild av att nya preventiva insatser för 

att minska ungdomsbrott varit en angelägen åtgärd i samhället. Eftersom traditionella metoder 

som grundar sig på retributiv rättvisa inte kunnat uppvisa önskade resultat, och även tenderat att 

försumma brottsoffer, har den reparativa rättvisan fått en alltmer framträdande position som 

brottsförebyggande metod. Med detta har en förskjutning gjorts mot att gärningspersoner aktivt 
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ska vara med och reparera skadan de orsakat och ta på sig fullt ansvar för denna, i stället för att 

enbart straffas på sedvanligt sätt. Det vanligaste programmet inom reparativ rättvisa är medling, 

där gärningsperson och brottsoffer träffas ”öga mot öga” för att diskutera följderna av brottet. 

Tyngdpunkten i tidigare forskning har legat på den reparativa rättvisans, i synnerhet 

medlingens, potential att förhindra återfall i brott hos ungdomar. Denna inriktning känns 

naturlig, eftersom tanken om effektiva brottspreventioner alltid måste finnas i bakgrunden när 

man utvecklar nya metoder för att få ut det mesta av dem. Samtidigt är många kritiska mot att 

jämföra den reparativa rättvisan med den retributiva, med avseende på dess effektivitet, 

eftersom de är så olika i sin karaktär. Några forskare har också intresserat sig för vad medlingen 

innebär på ett mer personligt plan, d.v.s., gärningspersoners och brottsoffers upplevelser efter 

att ha deltagit i medling. Denna mer kvalitativt inriktade forskning visar ofta att de flesta, såväl 

brottsoffer som gärningspersoner, känt sig positivt inställda till sitt deltagande. Brottsoffren 

hänvisar framförallt till en känsla av att få göra sin röst hörd i processen, och till rätten att få 

ställa vissa krav och argumentera för hur konflikten kan lösas. Gärningspersonerna talar om 

känslan av att få ett ordentligt avslut på det som hänt, och att göra rätt för sig. Många av dem 

upplevde sig också mer positivt inställda till brottsoffren efter medlingen, och kände samtidigt 

att de blev sedda på ett mer humant sätt av dessa. Samtidigt uppkom känslor som skam och 

ånger över sitt beteende. Att konfronteras med sitt brottsoffer var därför väldigt betydelsefullt 

för dem, eftersom mötet uppbringade alla dessa känslor. Hur brottsoffren känt inför sina 

gärningspersoner under medlingen har det varit svårt att finna några direkta exempel på. 

Wemmers och Cyr (2005) visar dock i sin studie om brottsoffers upplevelser att samtliga i 

undersökningen känt sig trygga under medlingen, och att majoriteten känt sig mindre rädda 

efteråt (s. 537). Forskning visar också på att synen på brottsoffer förändrats över tid, då bilden 

av dem övergått från ”passiva offer” till ”kompetenta medborgare” som velat ställa upp på 

medling för att förhindra att gärningspersonen fortsätter begå brott. 
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3. Teoretiska utgångspunkter  
Skam anses av vissa vara en av de emotioner som har starkast påverkan på självkänslan såväl 

som på interaktionen med andra människor. Samtidigt är det ofta en känsla som trängs bort, och 

som inte ges tillräckligt med utrymme i dagens samhälle (Sheff & Starrin, 2008, s. 169). Inom 

teorin om Reintegrative Shaming läggs vikten vid att göra skammen synlig. Eftersom den 

tidigare forskningen om reparativ rättvisa och medling återkommande synes använda sig av 

Reintegrative Shaming Theory kommer detta avsnitt i huvudsak att ägnas åt denna teori. Ett par 

övriga teorier kommer att redogöras för mer kortfattat, med anledning av att även de fokuserar 

på skam. En ytterligare grupp av teorier, attributionsteorier, presenteras översiktligt då den 

också använts som komplement i analysen av resultatet. 

 

3.1 Reintegrative Shaming Theory 

 ”It is not the shame of police or judges or newspapers that is most able to get through 

to us;  it is shame in the eyes of those we respect and trust” (Braithwaite, 2002, s. 74). 

 

Hur kan man förklara varför reparativ rättvisa i form av t.ex. medling visat sig vara en så 

effektiv metod, både när det kommer till att förhindra återfall i brott och vad gäller andelen 

nöjda deltagare? En av de mest framträdande teorierna som utvecklats för att analysera 

effekterna av metoden är Reintegrative Shaming Theory (RST). Teorin utvecklades av 

kriminologen John Braithwaite (nämnd i tidigare kapitel) i slutet av 1980-talet, och var till en 

början väldigt centrerad på gärningspersonen och inte alls på brottsoffret. Han utvecklade dock 

senare sin teori och gav då även brottsoffret ”en roll” i skamprocessen, en roll som innebar att 

illustrera den skada som brottet orsakat. Tanken bakom detta är att gärningspersonen, när denne 

ställs inför brottsoffrets historia, kommer att ha svårt att förhålla sig neutral (Robinson & 

Shapland, 2008, s. 343). Teorin är trots detta i huvudsak fokuserad på brottsåterfall, och 

innehåller tre huvudpåståenden som syftar till att förklara den reparativa rättvisans effektivitet; 

1. Att tolerera brott förvärrar saker, 2. Stigmatisering eller respektlös behandling av brott 

förvärrar saker ytterligare, 3. Integrerad skam, eller fördömande av gärningen snarare än 

gärningspersonen, förhindrar brott (Braithwaite, 2002, s. 74). Det centrala för teorin är alltså 

skam som, om den används på rätt sätt, anses vara en nödvändig komponent för att minska 

brottsligheten (Braithwaite, 1989, s. 4). Nyckeln till detta är att återintegrera skammen, genom 

att rikta den mot brottet i stället för mot gärningspersonen. Ett misslyckande med denna 

återintegrering leder skammen i stället tillbaka gärningspersonen in i kriminalitet:  
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      ”Shaming is counterproductive when it pushes offenders into the clutches of criminal subcultures; 

shaming controls crime when it is at the same time powerful and bounded by ceremonies to 

reintegrate the offender back into the community of responsible citizens.” (Ibid., s. 4). 

 

Braithwaite (Ibid.) anser alltså att skammen, så länge den inte leder till stigmatisering, kan vara 

ett användbart vapen för att upprätthålla den sociala kontrollen i samhället. Traditionella straff 

som döms ut har en tendens att leda till stigmatisering av gärningspersonen, menar han (s. 14). 

En intressant tanke som Braithwaite (Ibid.) tar upp i sin teori är att man skulle kunna 

argumentera att stigmatiserad skam borde ha ett större värde eftersom det är ett hårdare straff 

för en gärningsperson att bli klassad som en ”outcast” än att skämmas för en stund och sedan bli 

förlåten. Han vill med sin teori motsätta sig detta, eftersom han menar att en fortsatt 

avhållsamhet ifrån brott inte är beroende av straffets styrka, utan av sociala faktorer. Skammen 

har en större chans att leda till fortsatt avhållsamhet om den yttrar sig hos personer som betyder 

något för oss, än om den yttrar sig i en stämpel från folk ”utifrån” (s. 55). 

     Enligt teorin kan man strukturera skammen, när man låter gärningsperson, brottsoffer och 

övriga familjemedlemmar träffas för att diskutera konsekvenserna av brottet. Teorins 

utgångspunkt är att familjemedlemmar till gärningsperson och brottsoffer ska delta i mötet och 

att de, som sagt, är viktiga för att ge skammen rätt effekt (Braithwaite, 2002, s. 74). Vid 

fördömandet av den handling som skett ska det fortfarande ske med respekt för 

gärningspersonen. Teorins förespråkare menar att, till skillnad från i rättssalen där den ena sidan 

ska åstadkomma mesta möjliga skada på den andra, är de som deltar i t.ex. familjekonferenser 

där för att utgöra ett så stort stöd som möjligt för den egna sidan (Ibid., s. 78). Braithwaite 

(1989) slår fast att den återintegrerade skammen, förutom att vara mer effektiv än den 

stigmatiserande, även är mer rättvis än denna (s. 161). 

     Robinson och Shapland (2008) har, som tidigare nämnts, funnit att RST kan vara användbar 

som teoretisk förklaring till den reparativa rättvisans inverkan på brottsåterfall. Samtidigt menar 

de att det är svårt att förutsäga om ett möte (konferens) mellan brottsoffer och gärningsperson 

kommer att uppfylla teorin i dess fulla beskrivning, eftersom mötena är oförutsägbara i sin 

natur. Även om teorin är välkoreograferad och mötena kan planeras noggrant går det inte att 

förutse vad deltagarna kommer att bidra med (s. 346). De påpekar därmed en annan potentiell 

svaghet med RST, som de menar är ett antagande att brottsoffer alltid varit extremt lidande av 

brottet, och därmed kommer att uttrycka sådana känslor under mötet med gärningspersonen. I 

stället fann de i sin studie att brottoffrens reaktioner, såväl som de känslor de uttryckte under 

mötet, varierade dramatiskt. Trots att brotten som föranledde konferenserna var relativt 
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allvarliga och brottsoffren rapporterade att de hade påverkats mycket av dem, upplevdes inte 

konferenserna som särskilt känslosamma av dem som observerade dessa (Ibid., s. 346f). En 

tredje synpunkt hos Robinson och Shapland (Ibid.) är att det hos teorin finns ett antagande om 

att gärningspersonen ska komma till mötet i ett visst känsloläge, nämligen ett läge där känslor 

av skam och skuld ska framkallas via föräldrarnas skam. I stället fann de i sin studie att många 

gärningspersoner kom till mötet med en klar insikt över vad de hade gjort, och redan från början 

uttryckte känslor som skam och ånger (s. 347). 

     Sehlin (2009) utgår bland annat ifrån RST när han analyserar resultatet av medlingens 

effekter på brottsåterfall. Han gör antagandet att ungdomarna genom att träffa sina brottsoffer 

får insikt om hur brottet har påverkat dessa, och därmed känner både en inre skam med dåligt 

samvete och ånger, och en yttre skam, i form av att de känt familjens och omgivningens skam 

(s. 80). Även Rytterbro (2002) använder Braithwaite’s begrepp om ”återintegrerad skam” i sin 

beskrivning av medling. Hon finner exempel på både medlingsverksamheter och 

gärningspersoner som uttalar sig om ”pinsamheten” som uppkommer under själva mötet, där de 

förra t.o.m. menar att det är en nödvändig komponent för att mötet ska fylla sin funktion (s. 

142f).  

 

3.2 Övriga skamteorier 

The Theory of Unacknowledged Shame 

Inom denna teori tar man fasta på skammen som affekt och inte bara som en del av processen. 

Skam ses som en naturlig del av oss, som vi alla kommer att uppleva i livet. Det kan dock bli en 

destruktiv affekt, som kan leda till att man attackerar andra, sig själv eller att man drar sig 

undan. Alla dessa är faktorer som kan uppmuntra brott (Braitwaite, 2002., s. 79). Förespråkarna 

för denna teori menar att det finns behov av en process där gärningspersonen får utrymme att 

handskas med sin skam, som de menar nästan alltid uppkommer när någon har begått ett brott: 

”[…] shame is more likely to be uncomplicated when concequences that are shameful are 

confronted and emotional repair work is done for those damaged.” (Ibid., s. 79). Reparativa 

processer kan vara brottsreducerande eftersom de är just sådana forum där det finns tid och 

tolerans för att erkänna skammen (Ibid., s. 80). 
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Self-Categorization Theory 

I denna teori beskrivs vikten av att tillhöra en grupp, att en önskvärd social identitet är just 

gruppidentiteten (Braitwaite, 2002., s. 82ff). Upphovsmännen bakom teorin integrerar den 

sociala identiteten med rättsprocessen, och kommer fram till att känslan av rättvisa i processen 

är viktig för gärningspersonen eftersom den får honom eller henne att känna sig accepterad av 

gruppen, d.v.s. av andra runtomkring, och därmed centrera sin gruppidentitet. I och med det blir 

gärningspersonen mer villig att samarbeta i processen (Ibid., s. 84). Detta är en av teorins 

förklaringar till effekterna av den reparativa rättvisan, som ju (som tidigare nämnts) uppvisat 

goda resultat vad gäller upplevelser av en rättvis process. Ett antagande utifrån denna teori är att 

det är svårare att förneka ett brottsoffer eller att förneka skada vid t. ex medling där brottsoffret, 

och eventuellt dess familjemedlemmar, är närvarande. Detta ställs i förhållande till den 

”vanliga” metoden att separera brottsoffer och gärningspersoner, genom att t. ex låsa in de 

senare på institutioner (Ibid., s. 85). Ett annat antagande är att det är svårare för brottsoffret att 

fördöma gärningspersonen när denne deltar i ett möte om det som hänt: ”[…] more difficult to 

sustain when one’s condemners engage in a respectful dialogue about why the criminal 

behavior of concern to them is harmful.” (Ibid., s. 85).  

 

3.3 Attributionsteorier 

Socialpsykologin syftar till att ”[…] förstå och förklara samspelet mellan individers tankar, 

känslor och beteende och det omgivande samhället.” (Angelöw & Jonsson, 2000, s. 9). En 

grupp av teorier inom detta fält är attributionsteorier, som kan användas för att försöka förstå 

vad som händer i mänskliga möten. Teorierna beskriver en form av process där vi tillskriver 

olika förklaringar till andra personers beteenden. Vi försöker själva att hitta kopplingar mellan 

vårt eget och andras beteende, såväl som till den omgivande situationen eller till 

personlighetsdrag. Hur vi sedan väljer att förklara den andra personens beteende, får i sin tur 

konsekvenser för hur vi själva fortsätter att bete oss (Ibid., s. 110). Grundaren bakom 

attributionsteorin sägs vara Fritz Heider (1958), som menade att vi alla försöker förstå andra 

människor ”[…] i syfte att kunna göra verkligheten mer förutsägbar.” (Ibid., s. 110). Han 

ansåg att vi använder vårt sunda förnuft och tar till ganska rationella förklaringar när vi 

beskriver andras beteende, t.ex. utgår vi ifrån att beteenden ”orsakas av situationella 

omständigheter” och ”vanligen inte är avsiktliga” (Ibid., s. 110). Ett flertal olika 

attributionsteorier har senare utvecklats utifrån denna teori. I teorin om passande slutsatser, 

utvecklad av Jones och Davis (1965), görs ett försök att förklara hur vi uppfattar andra 
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personer. Det antas att vi, när vi iakttar någons beteende, drar slutsatser om detta i hopp om att 

sedan kunna dra slutsatser om dennes personlighet (Angelöw & Jonsson, Ibid., s. 110f). Teorin 

har kritiserats för att inte kunna användas när saker sker bortom en persons kontroll, utan bara 

när denne har ”valmöjligheter” framför sig (Ibid.). En mer generell teori som syftar till att 

kombinera de tidigare attributionsteorierna, har senare utvecklas av Shavers (1975). Han 

formulerar tre antaganden som han anser vara gällande för ”den mänskliga naturen”; att 

mänskligt beteende inte är slumpmässigt utan regelbundet, att människan har en önskan om att 

förstå, förklara samt förutspå andras beteenden, och att observerbart beteende tillhandahåller 

godtagbar information om de bakomliggande faktorerna (anledningen till beteendet), särskilt då 

personliga drag (Angelöw & Jonsson, Ibid., s. 112). Även denna teori har sedan kritiserats för 

att vara alldeles för inriktad på ”orsak-verkan-förklaringar”. Att attribution hjälper oss att förstå 

och förklara beteenden är förståeligt, men var kommer våra attributioner egentligen ifrån? En 

beskrivning av dessa mer mentala processer saknas i teorin, menar kritikerna (Ibid., s. 113f). 
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4. Metod och empiri  
För att kunna uppfylla mitt syfte om att undersöka upplevelser hos personer som har deltagit i 

medling, föll mitt val av tillvägagångssätt på den kvalitativa metoden i form av intervjuer. Mitt 

intresse har alltså varit personers subjektiva upplevelser, hur de med egna ord beskriver 

upplevda fenomen. Kvale och Brinkmann (2009) menar att ”[…] forskningsintervjuer har som 

mål att producera kunskap.” (s. 18). I denna undersökning genereras denna kunskap av 

intervjupersonernas personliga upplevelser av medling, som i sin tur uppkommit i samtalet 

mellan mig som intervjuare och personerna jag har träffat. I och med detta har jag varit 

noggrann i mitt arbete att planera och genomföra intervjuerna, så att kunskapen sedan har 

kunnat tillvaratas på bästa sätt. Nedan följer en närmare beskrivning av studiens material, 

tillvägagångssätt och etiska överväganden.  

 

4.1 Litteratursökning  

4.1.1 Inklusion/exklusion 

För att hitta tidigare forskning om medling vid brott genomförde jag sökningar i ett antal 

vetenskapliga databaser, såsom Academic Search Premier, Criminal Justice Abstracts, CSA, 

Google Scholars och LIBRIS.  Sökorden jag använde var bland annat: mediation, crime, youth, 

prevention och recidivism. Genom dessa sökningar fick jag fram ett flertal internationella 

artiklar, samt ett par svenska avhandlingar av relevans för mitt ämne. För att få ner materialet 

till en greppbar mängd utgick jag från särskilda kriterier i sorteringen av texterna. 

 

4.1.2 Publiceringsår 

För att begränsa materialet valde jag att företrädesvis inkludera forskning från 2000-talet. Till 

stöd för detta kan jag konstatera att den äldre forskning jag funnit också ofta har varit mest 

inriktad på specifika program eller data. Därmed har materialet inte känts relevant för min 

studie av upplevelser av medling i dag. Jag valde dessutom ut de artiklar jag ansåg var relevanta 

för ämnet innan jag tittade på vilket år de var skrivna, och det visade sig att majoriteten av 

dessa var skrivna på 2000-talet. Detta kriterium gäller dock inte fullt ut i den svenska forskning 

jag funnit, detta helt enkelt för att den varit ganska knapp och jag därför valt att även inkludera 

viss äldre forskning så länge den haft relevans för ämnet.  
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4.1.3 Övriga kriterier 

Då jag haft medling vid brott som mitt tänkta forskningsproblem, och därmed inte medling i 

allmänhet, har jag i bredare sökningar i databaserna tvingats exkludera en relativt stor mängd 

material som behandlar medling på ett flertal andra områden såsom i skolan, i rättsliga tvister 

samt i internationella konflikter. Detta var inte en självklarhet från början, men med anledning 

av att sökningarna genererade ett stort antal användbara artiklar om medling vid brott blev det 

en naturlig gränsdragning. Medling har som sagt flera olika grenar, vars beskrivningar skulle ta 

upp omotiverat mycket plats i denna undersökning! 

 

4.2 Urval  

Studiens material utgörs av intervjusvar från fyra personer som är mellan 15 och 63 år. Både 

brottsoffer och gärningspersoner är representerade i materialet. Olika brott ligger till grund för 

varje ärende, och intervjupersonerna har alltså ingen, för mig känd, koppling till varandra. 

Gemensamt för personerna är endast att de relativt nyligen deltagit i medling med anledning av 

brott. Intervjupersonerna har valts ut genom ett så kallat snöbollsurval (Larsson, 2004, s. 103). 

Detta innebar att jag först kontaktade registrerade medlingssamordnare eller liknande i 

Stockholm och Uppsala, och presenterade mig och mitt syfte. Jag bad dem sedan undersöka om 

de hade förslag på personer som medlat, och som de trodde skulle vilja ställa upp på en intervju. 

Utifrån detta blev jag kontaktad av de medlingssamordnare som hade förslag på 

gärningspersoner och brottsoffer som var intresserade. Fyra intervjuer anser jag vara en rimlig 

mängd inom ramen för min undersökning och mitt syfte. Jag är intresserad av att få ta del av 

personliga upplevelser hos gärningspersoner och brottsoffer som medlat, och alltså inte ute efter 

att kunna dra några större slutsatser eller göra några generaliseringar. Det är dock inte helt 

okomplicerat att avgöra vad som är en lagom mängd intervjuer. Kvale och Brinkmann (2009) 

diskuterar svårigheterna som kan uppstå i planerandet av en intervjustudie. Risken med att 

intervjua för få personer är att inte alls kunna generalisera resultaten eller upptäcka eventuella 

skillnader. Alltför många intervjuer, å andra sidan, medför risken att man inte har möjlighet att 

göra några djupa tolkningar av resultaten (s. 129). De kan dock inte svara på vad som är ett 

lagom stort antal intervjuer, det har ju som sagt framförallt med det egna syftet att göra (Ibid.). 

De menar ändå att man faktiskt kan vinna på att ha färre intervjuer, så länge de är grundligt 

planerade och analyserade. Att försöka få så många intervjuer som möjligt gör inte den 

kvalitativa studien mer vetenskaplig (Ibid., s. 130). Att ha färre men mer genomarbetade 

intervjuer känns definitivt förenligt med mitt syfte att låta intervjupersonernas subjektiva 
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upplevelser utgöra materialet. Att utföra ett stort antal sådana intervjuer skulle visserligen 

kunna ge intressant kunskap, men skulle minska möjligheterna för mig att kunna göra några 

djupare tolkningar av intervjusvaren. 

 

4.3 Tillvägagångssätt  

Samma intervjufrågor ställdes till alla respondenter, oavsett vilken roll de haft i ärendet. Varje 

intervju varade cirka 30 minuter och spelades in på ljudbandspelare, efter samtycke från 

respondenterna. De transkriberades sedan ordagrant i så snar anslutning till intervjutillfällena 

som möjligt, för att de skulle ligga färskt i minnet. Eftersom jag själv har varit ”redskapet” i 

min metod i form av intervjuare, är jag medveten om att detta eventuellt har kunnat påverka 

resultatet. Kvale och Brinkmann (2009.) betonar vikten av intervjuarens skicklighet: 

”Intervjuaren är det viktigaste forskningsverktyget i en intervjuundersökning.” (s. 182). De 

menar att en skicklig intervjuare bl. a måste vara kunnig och känslig, men samtidigt styrande 

och kritisk (Ibid., s. 182f). Som relativt ovan intervjuare kan jag förstås ha gått miste om vissa 

underliggande meningar eller motsägelsefulla uttalanden, även om jag försökt att vara 

uppmärksam under intervjuerna. Att respondenterna valts ut av medlingssamordnare på 

grundval av en vilja att låta sig intervjuas är förstås också något som har kunnat påverka 

utfallet, då man kunde ana på förhand att de skulle vara positivt inställda till medlingen. Å 

andra sidan skulle det nästan varit omöjligt att få till en intervju med någon som inte velat prata, 

så det var en avvägning som ändå kändes naturlig. Även om jag försökt vara noggrann med att 

respondenterna informerats om konfidentialiteten i undersökningen (Ibid., s. 88), kan det inte 

uteslutas att de har svarat på sätt som de tror är socialt önskvärt. Detta skulle kunna bero på en 

eventuell ”oro” för vem som kommer att kunna läsa deras svar. Att respondenterna skulle kunna 

identifieras av eventuella medlare som läser uppsatsen är ju ingen omöjlighet om dessa varit 

med vid medlingstillfällena. Detta hade kunnat ske även vid ett större urval. Jag kan dock inte 

se att detta skulle utgöra något större problem, i och med att medlingen sker under ett enda 

tillfälle och kontakten sedan avslutas. Dessutom fanns som sagt en förhandsuppfattning om att 

intervjupersonerna skulle ha varit nöjda med medlingen. Det borde således inte finnas någon 

anledning för dem att inte ha varit uppriktiga i sina svar. Denna uppfattning kan förstås också 

vara felaktig! Eventuell rädsla, främst ifrån brottsoffer, för att gärningspersonen ska kunna läsa 

och identifiera svaren kan jag förstås inte heller utesluta. Dock kan jag nästan förutsätta att 

viljan att ställa upp på intervjun tyder på en avsaknad av (sådan) rädsla från brottsoffrens sida. 
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Intervjusvaren har dessutom avidentifierats, så att eventuella karakteristiska särdrag i 

personernas språk såväl som specifika beskrivningar av brott och liknande har exkluderats. 

     Vid val av andra metoder, såsom exempelvis kvantitativa undersökningar i form av 

enkätsvar, hade kanske respondenterna vågat vara mer öppna i sina svar. Å andra sidan hade jag 

inte kunnat fånga den bredd av beskrivningar av personliga upplevelser som intervjuer har 

potential att ge. Därmed var valet av kvalitativ metod givet för mig.  

 

4.4 Meningskodning och hermeneutisk meningstolkning  

När samtliga intervjuer var transkriberade och utskrivna analyserades materialet i form av 

meningskodning och meningstolkning (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 221ff). 

 

4.4.1 Meningskodning 

I det utskrivna materialet markerade jag stycken där jag upplevde att intervjupersonerna talade 

om vissa teman - främst studiens tre frågeställningar – så kallad meningskodning (Kvale & 

Brinkmann, 2009., s. 217f). I en del fall hade det inte gått att utröna vad svaren syftade på, utan 

att känna till frågan som låg bakom, vilket gör att en annan kodare skulle ha kunnat tematisera 

annorlunda (mer om detta i avsnittet nedan). Jag kategoriserade alltså intervjusvaren enligt 

följande; upplevelser av medling, upplevelser av den andra personen och upplevelser av brottet 

och dess konsekvenser. Dessutom markerade jag stycken som jag ansåg kunde ge belägg för de 

teorier om skam som jag hittat i den tidigare forskningen om reparativ rättvisa, samt även 

attributionsteorier. Dessa stycken kategoriserades således under ’skamteori’ och 

’attributionsteorier’. Kodning förekommer ofta i grundad teori (induktion), där man alltså inte 

prövar en redan färdig teori, utan låter empirin (intervjutexten) ge upphov till nya teorier (Ibid., 

s. 218). Denna undersökning har bestått av en blandning av de två metoderna, så kallad 

abduktiv metod (Larsson, 2004, s. 122f). Detta innebar att jag utifrån den deduktiva metoden 

utgick från färdiga teorier, teorier om skam, och letade efter exempel på detta när jag kodade 

materialet. Samtidigt fann jag, genom noggrann genomläsning och analys av intervjutexterna 

teman kring mänskliga möten och egenskaper man tillskriver andra. Utifrån denna mer induktivt 

grundade metoden landade jag i det socialpsykologiska perspektivet, och mer specifikt i 

attributionsteorier. Larsson (2004), (som i sin tur refererar till Alvesson och Sköldberg 1994) 

påpekar att det kan ha ett värde att använda sig av båda metoderna: ”Kombinationer av 

induktiva och deduktiva moment i en och samma studie har förutsättningar att kunna leda till 

att även dolda och mer svårfångade implicita djupstrukturer kan analyseras fram.” (s. 123). I 
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mitt fall innebar det att jag efter den initiala kodningen utifrån de tre frågeställningarna samt 

teorierna om skam, återvände till materialet för en ytterligare kodning utifrån de nya teorier om 

attribution som ”uppstått” under analysen. 

 

4.4.2 Hermeneutisk meningstolkning 

Inom hermeneutiken är förkunskapen om texter central, såväl som vilka frågor man ställer till 

en text (Kvale & Brinkmann, 2009., s. 66). Som tidigare nämnts fanns en viss 

förhandsuppfattning om att intervjupersonerna skulle ha en positiv uppfattning om medlingen, 

något som också bekräftades när intervjuerna gjordes. Eftersom jag som intervjuare även är den 

som varit uttolkare av texterna, har denna förkunskap funnits med även i analysen av materialet. 

De frågor som ställdes till materialet var vilka uttalanden som ansågs beröra någon av 

uppsatsens frågeställningar. I och med detta har det inte kunnat bli någon förutsättningslös 

beskrivning av materialet. Jag har redan på förhand vetat vad jag ska leta efter i texten, och har 

haft en uppfattning om att jag ska hitta åtminstone en del av det. Kvale och Brinkmann (Ibid.) 

menar att det i hermeneutiska analyser är mycket viktigt att vara noggrann i formuleringen av 

de frågor man ställer till texten, för att inte riskera tendentiös subjektivitet: ” […] forskare 

lägger bara märke till saker som stöder deras egen uppfattning, tolkar selektivt och redovisar 

bara yttranden som rättfärdigar deras egna slutsatser och bortser från belägg som pekar i 

annan riktning.” (s. 228). Detta är naturligtvis viktigt inte minst för att validiteten inte ska 

försvagas (se mer under avsnittet nedan). 

 

4.5 Validitet, Reliabilitet och Generaliserbarhet  

Att försäkra sig om hög validitet och reliabilitet i kvalitativ forskning skiljer sig från samma 

förfarande i t.ex. den kvantitativa forskningen. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) har vissa 

forskare varit skeptiska till att överhuvudtaget använda dessa begrepp inom kvalitativ forskning, 

då de tycker att de hör hemma i den positivistiska traditionen (s. 262). Larsson (2004) 

kommenterar svårigheterna med att ”Den kvalitativa forskaren är ju i sig både ett 

mätinstrument och en uttolkare av mening vid analysen av data.” (s. 115). Trots denna något 

paradoxala roll, är det nödvändigt även för kvalitativa forskare att använda sig av begreppen i 

någon form. Detta för att samma krav måste kunna ställas på denna metod som på annan 

vetenskaplig forskning (Ibid., s. 116). Kvale och Brinkmann (Ibid.) har också valt att använda 

begreppen, men anpassat dem för just intervjustudien (s. 263). 
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4.5.1 Validitet 

”Att mäta det man avser att mäta” är en vanlig definition av validitet inom kvantitativ forskning 

(Elofsson, 2004, s. 66). I den kvalitativa forskningen, och då speciellt när man formulerar sina 

intervjufrågor, kan detta kanske bättre beskrivas som ”att lyckas fånga in det man avser att 

fånga in” (Larsson, 2004, s. 116). I denna studie avsåg jag att undersöka personliga upplevelser 

av medling, och formulerade därför relativt öppna intervjufrågor för att kunna fånga detta. För 

att utöka chanserna till svar på mina frågor formulerade jag även följdfrågor i ett försök att 

”täcka” mina frågeställningar ordentligt. Kvale och Brinkmann (2009) menar att 

validitetsfrågan ska finnas med i varje steg i en intervjustudie (s. 259). Att ställa heltäckande 

frågor under intervjun är ett av de stegen. Detta innebär också att bekräfta innebörden i det som 

sägs, att t.ex. be om förtydliganden av de svar man får under intervjun (Ibid., s. 267). I mina 

intervjuer var jag noga med att försöka få svar på mina frågor, och att be om förtydliganden av 

vissa svar. Detta fick dock inte gå till överdrift, vissa svar var kortfattade men, enligt min 

upplevelse, bestämda. I dessa fall var det ingen idé att försöka utveckla svaret, då jag tror att det 

hade kommit längre ifrån den ursprungliga tanken. Kan jag då veta att intervjusvaren verkligen 

speglade hur personerna egentligen upplevde medling? Detta är nästan omöjligt att konstatera 

med säkerhet, om man inte använder sig av ett lögndetektortest! Upplevelser är ju ingen direkt 

mätbar enhet. I intervjuerna med gärningspersoner kan det inte uteslutas att validiteten kan ha 

försvagats, då intervjuerna ägde rum i medlingsverksamhetens lokaler och medlaren själv 

introducerade oss. Detta skulle ha kunna medföra att intervjupersonerna fick uppfattningen att 

deras svar skulle ”diskuteras” efteråt. Som tidigare nämnts har dock intervjupersonerna 

informerats om konfidentialiteten och frivilligheten i intervjuundersökningen, och min 

upplevelse var att de kände sig bekväma med att svara på frågorna. 

 

4.5.2 Reliabilitet 

Kvale och Brinkmann (2009) talar om tillförlitlighet som ett annat ord för reliabilitet, och 

begreppet står alltså för pålitligheten i resultatet. Skulle någon annan kunna göra om 

intervjuerna vid ett annat tillfälle och få ungefär samma svar? (s. 263). Reliabiliteten är även 

den aktuell på flera stadier i intervjustudien. Förutom att t.ex. låta två olika personer utföra 

intervjuerna kan man också tänka sig olika personer som oberoende av varandra transkriberar 

intervjun, eller som analyserar och tolkar den utskrivna intervjun (Kvale & Brinkmann, Ibid, s. 

200, 220f; Larsson, 2004, s. 117). Denna typ av kontroll har jag förstås inte haft möjlighet till i 

min egen studie. Att ställa ledande frågor under intervjun är, enligt Kvale och Brinkmann 
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(Ibid.) något som faktiskt kan öka reliabiliteten: ”Tvärtemot vad människor tror lämpar sig den 

kvalitativa forskningsintervjun särskilt väl för att ställa ledande frågor i syfte att pröva 

tillförlitligheten i intervjupersonens svar och verifiera intervjuarens tolkningar.” (s. 188). I 

mina intervjuer använde jag mig ibland av ledande frågor, då oftast i form av följdfrågor till 

mina mer öppna frågor. Därmed ställde jag på sätt och vis samma fråga två gånger och kunde i 

och med det förhoppningsvis öka tillförlitigheten i svaren. När det gäller transkriberingen av 

intervjuerna kan reliabiliteten sägas ha försvagats under åtminstone en av dessa. Två av 

intervjuerna spelades in i ett besöksrum, utan omgivande störningar, medan de andra två 

spelades in på caféer och var därmed utsatta för en del störande bakgrundsljud. En av de senare 

visade sig ha något sämre inspelningskvalité, och några av uttalandena var svåra att identifiera 

under transkriberingen. I stort sett var dock kvalitén god, och i slutändan var det inte mycket av 

inspelningen som gick förlorad. 

 

4.5.3 Generaliserbarhet 

Då min undersökning baseras på endast fyra intervjuer kan jag inte dra några slutsatser om 

deltagares upplevelser av medling i allmänhet. Urvalet är inte slumpmässigt och kan därför inte 

anses vara representativt för alla medlingsdeltagare (Larsson, 2004, s. 118). Jag har ändå en 

förhoppning om att mitt resultat kan säga någonting om deltagare med samma förutsättningar 

som i min studie. Personer som varit utsatta för, eller begått, liknande typer av brott som mina 

intervjupersoner, som är i samma ålder etc. kan förväntas ha liknande upplevelser av 

medlingen. Larsson (Ibid.) kallar detta ”extrapolering”. Man kan alltså i vissa fall tillämpa 

resultatet på liknande förhållanden (s. 118). Detta kan dock inte förutsättas, då många andra 

faktorer förstås kan spela in. I föreliggande undersökning skulle detta t.ex. kunna röra sig om 

den andra partens motreaktion i det enskilda ärendet. Kvale och Brinkmann (2009) talar om tre 

former av generalisering i intervjustudier; den naturalistiska generaliseringen som handlar om 

egna erfarenheter och förväntningar, den statistiska generaliseringen som bygger på 

slumpmässiga urval, och den analytiska generaliseringen som innebär att man gör en noggrann 

bedömning om hur det egna resultatet skulle kunna överföras till andra situationer (s. 281). Den 

sista typen av generalisering kan bäst appliceras på mina resultat, då jag som sagt hoppas att de 

kan överföras till andra personer med samma förutsättningar. 
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4.6 Etiska överväganden  

Att träffa personer för att be dem berätta om personliga upplevelser är inte helt okomplicerat, 

eftersom detta kan vara känslig information som dessutom kanske väcker tankar och känslor 

hos dem som är obearbetade. För mig som intervjuare blir det därför oerhört viktigt att 

konstruera mina frågor av respekt för intervjupersonerna, och att samtidigt vara uppmärksam på 

de eventuella reaktioner som uppkommer under mötena (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 77f; 

Larsson, 2004, s. 119). I huvudsak handlar det om att bedöma från fall till fall om fördelarna 

med undersökningen överväger nackdelarna (Codex hemsida). Vetenskapsrådet har utformat 

fyra forskningsetiska principer/krav i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, vilka jag 

följt i denna undersökning (samtliga hämtade från Codex hemsida):  

 

Informationskravet 

I samband med intervjuerna delade jag ut ett följebrev till varje person, där information om 

uppsatsen och dess syfte (inklusive kontaktuppgifter) fanns att läsa. Jag inledde även varje 

intervju med att muntligt påminna om dessa punkter. Genom detta anser jag att 

intervjupersonerna fått ta del av den viktigaste informationen i studien.  

 

Samtyckeskravet 

I samband med att intervjudeltagarna tackade ja till intervjun, och därefter läste följebrevet, 

ansåg jag att de givit sitt samtycke (i muntlig form). Ingen av deltagarna var under 15 år, men 

då en av dem var precis 15 år inhämtades samtycke även från hennes föräldrar. 

 

Konfidentialitetskravet 

Kravet på konfidentialitet är förstås otroligt viktigt när ens material består av andra människors 

personliga utsagor. Enligt denna princip ska alla uppgifter som kan identifiera personerna i 

materialet förvaras så att de inte kan kommas åt av obehöriga. Detta var jag noga med att 

framhålla för intervjupersonerna, speciellt eftersom deras utsagor bl.a. inkluderade 

beskrivningar av specifika brott och andra uppgifter som kan anses vara av känslig karaktär. 

Information om konfidentialiteten inkluderades även i följebrevet som delades ut vid 

intervjuerna. 
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Nyttjandekravet 

Krav på nyttjande innebär, som namnet antyder, att undersökningen ska användas på rätt sätt, 

d.v.s. endast för forskningsändamål och inte för andra syften. Detta är förstås också viktigt att 

poängtera för intervjupersonerna i ett tidigt skede, och deltagarna i föreliggande studie 

informerades om detta i samband med att konfidentialiteten togs upp. 
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5. Resultat och analys  
Nedan presenteras resultatet av de fyra intervjuer som utgör materialet i denna studie. Samtliga 

intervjusvar kommer att användas i resultatredovisningen nedan, i form av utvalda citat. För att 

dessa ska kunna skiljas åt med avseende på vem som gjort uttalandet, ges nedan en kort 

information om varje respondent.  

 

Intervjuperson 1 - ”tjej 15” 

Typ av brott: misshandel 

Roll i ärendet: gärningsperson 

Tidigare relation till brottsoffret: vänner 

 

Intervjuperson 2 – ”kille 16” 

Typ av brott: misshandel 

Roll i ärendet: gärningsperson 

Tidigare relation till brottsoffret: vänner 

 

Intervjuperson 3 – ”kvinna 63” 

Typ av brott: rån 

Roll i ärendet: brottsoffer 

Tidigare relation till gärningsperson: okända för varandra 

 

Intervjuperson 4 – ”man 47” 

Typ av brott: stöld 

Roll i ärendet: brottsoffer 

Tidigare relation till gärningsperson: okända för varandra 

 

5.1 Övergripande upplevelser av medling  

Intervjupersonerna fick svara på ett antal frågor som avsåg att undersöka deras övergripande 

upplevelser av medlingen. Frågorna var öppna till sin karaktär, men ibland ställdes även 

följdfrågor i syfte att få mer utvecklade svar. 
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Positiva upplevelser 

Samtliga respondenter upplevde att de fick tillräckligt med tid och utrymme för att få sagt allt 

de ville säga under medlingen. De fick sedan frågan ifall det de sagt mottagits på ett bra sätt, 

och även där rapporterade alla att de upplevt ett bra mottagande. En annan fråga handlade om 

vilka känslor som hade uppkommit efter mötet. Där återkom, i så gott som varje intervju, 

beskrivningen av lättnadskänslor efter att ha deltagit i medlingen. För vissa var detta klart 

uttalat: ”Hur lättad som helst.” Man 47, och i andra fall gavs uttryck för en viss mån av 

blandade känslor: ”Jag var nog […] 75 procent lättad och 25 procent upprörd.” Kvinna 63. Då 

respondenterna fick svara på frågan om de varit nöjda med sitt deltagande, blev svaret ett 

tveklöst ’ja’ från samtliga. Detta var kanske inte speciellt oväntat, då svaret var i enlighet med 

respondenternas övriga upplevelser av medlingen.  

     Hur kommer det sig då att deltagarna varit så pass nöjda med medlingen? Om vi utgår ifrån 

att svaren verkligen speglar deras egentliga uppfattningar, har respondenterna nästan 

uteslutande positiva upplevelser av sina medlingserfarenheter. Det finns visserligen stöd för 

detta i tidigare forskning, Kuo et al. (2010) rapporterar t. ex om studier med så många som 80-

90 procent nöjda deltagare. Det är ändå intressant att spekulera i orsaken. Som tidigare nämnts 

fanns en viss föraning om att deltagarna skulle vara nöjda med medlingen. Detta eftersom de för 

det första frivilligt ställt upp på medlingen, och för det andra tackat ja till att låta sig intervjuas 

om sina upplevelser. Detta resonemang för även Robinson och Shapland (2008) i sin forskning, 

då de menar att man kan förvänta sig att deltagarna ska ha en positiv inställning till 

programmet, eftersom det bygger på frivillighet. Med detta följer också ett antagande om att 

deltagarna ska vara mer motiverade och hängivna när de ger sig in i medlingen då ingen annan 

har tvingat dem att delta, som t.ex. är fallet om programmet ingår i en straffpåföljd (s. 348f). 

Något som ändå talar emot att deltagarna skulle ha gått in med en helt och hållet positiv 

inställning från början, är att ingen av dem hört talas om medling innan de blev tillfrågade om 

att delta. De hade alltså inga direkta förväntningar på vad det skulle innebära, och var i den 

meningen kanske närmast neutrala initialt, även om förhoppningar om ett bra möte säkerligen 

funnits. 

 

Svårigheter 

Respondenterna ombads att svara på om någonting varit svårt under medlingen. Där skilde sig 

svaren åt något mellan gärningspersonerna och brottsoffren, då de förra nämnde mer 

”praktiska” saker som att de var svårt att komma överens om vilken summa som skulle 
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utbetalas till brottsoffret och att det var jobbigt att behöva invänta sin tur i samtalet, medan de 

senare inte upplevt några direkta svårigheter med medlingen. På andra ställen i intervjuerna 

uppkom fler exempel på saker som gärningspersonerna haft svårt med. Dels gällde detta själva 

situationen, att träffa den andra under så speciella omständigheter: ”[…] det kändes ju bara 

konstigt och sitta där med personen man hade slagits med och sen skaka hand liksom och att 

allt ska va bra […]” Tjej 15. Sådana upplevelser är kanske att förvänta sig under den specifika 

situation som medling är. Andra svårigheter som kan uppstå är kanske av mer oväntat slag, 

något som ett av brottsoffren fick erfara: ”Problemet är att han kommer inte ihåg nånting säger 

han […] han kommer inte ihåg ett dugg vad som hände så jag fick inget svar på de där 

frågorna som jag hade.” Kvinna 63. Denna omständighet medförde dock inte att medlingen var 

bortkastad för denna person, vilket framkommer i övriga svar. 

     Att gärningspersonerna upplevt det som jobbigt att sitta framför sina brottsoffer och höra 

deras berättelse, kanske kan beskrivas mer som en väntad utmaning. Det är ju som sagt inte så 

oväntat att sådana känslor uppkommer under mötet. Samma upplevelser återfinns i Abrams et 

al:s (2006) undersökning av gärningspersoners upplevelser. De fann att det svåraste med 

medlingen var att möta och konfrontera sina brottsoffer, och lyssna på hur brottet hade påverkat 

dem. Samtidigt var det den mest betydelsefulla delen, och resultatet blev en blandning mellan 

känslor av skam och lättnad (s. 8). Braithwaite’s teori om Reintegrative Shaming kan ofta 

illustrera de känslor som uppkommer under t. ex medling, bland annat då brottsoffret genom sin 

berättelse ”konfronterar” gärningspersonen, och gör att denne inte kan fly undan från brottets 

konsekvenser (Robinson & Shapland, 2008, s. 343). Rytterbro (2002) använder teorin för att 

beskriva vissa fall av medling. I stället för ’skam’ talar hon om ’pinsamheter’, som hon funnit 

exempel på i flera möten. Hon menar t.o.m. att sådana känslor kan vara nödvändiga 

komponenter för att mötet ska fylla sin funktion (s. 142f). Ett helt neutralt möte kan alltså antas 

ha liten effekt på deltagarna. I denna studie fanns heller inga exempel på vad som verkade vara 

ett sådant. Oavsett den variation som fanns i respondenternas sätt att uttrycka sig om sina 

upplevelser kunde man ändå ana att medlingen fyllt dem med olika sorters känslor, vilka för 

gärningspersonerna bland annat handlade om ett visst mått av skam inför det de gjort. Vad 

gäller brottsoffren och deras eventuella skamkänslor över att ha blivit utsatta fanns det inga 

tydliga exempel på detta, dock uppkom bilden av att känna sig kränkt och förorättad. I det fall 

då brottsoffret ställts inför en gärningsperson utan minne av händelsen kanske det kan tänkas att 

offret känt mindre skam över att ha blivit utsatt. Brottet kanske upplevs som mindre personligt 

riktat när man får höra att det begåtts i berusat tillstånd. 
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Medlarens roll 

En återkommande synpunkt hos intervjupersonerna var att medlaren varit mycket kompetent i 

sin roll. Flera egenskaper målas upp som ger bilden av duktiga medlare, som varken synes ta för 

mycket eller för lite plats i ärendena: ”[Upplevde] medlaren som […] en katalysator. Jag 

menar, har en roll men har samtidigt inte påverkan […] det fungerade jättebra” Man 47. På 

frågan om medlaren kunde ha varit mer aktiv eller passiv svarar en av respondenterna följande: 

 

”Nej alltså [hon] var perfekt […] pratade inte så mycket men hon höll ändå koll på […] vems tur 

det var och vilka grejer vi skulle göra och sådär. Så […] hon höll ändå ordningen men ändå fick 

jag, och den här tjejen då, berätta, alltså vi fick snacka, så mycket vi behövde liksom.” Tjej 15.  

 

Värt att nämna är att det sammanlagt rör sig om tre stycken medlare, då samma person medlat i 

två av fallen.  

     Även om underlaget är litet kan man konstatera positiva resultat vad gäller medlarens roll, 

något som säkerligen är viktigt för hur deltagarna upplevt medlingen som helhet. Tidigare 

forskning om brottsoffers upplevelser visar också på att det, för att processen ska kännas rättvis, 

är viktigt att brottsoffren känner förståelse för och tillit till medlaren (Wemmers & Cyr, 2006, s. 

122.). 

 

Effekter och påverkan på det egna beteendet 

Det fanns ingen direkt fråga som syftade till att få reda på beteendeförändringar som följt av 

medlingen. Tendenser till förändringar fanns ändå uttryckta på flera ställen i respondenternas 

svar, och i vissa fall nämnde de själva medlingen som orsak till dessa förändringar: ”[…] om 

inte jag hade gått på medlingen då hade ju inte jag och [hon]…pratat med varandra, 

överhuvudtaget. Då hade ju vi bara alltså, kollat snett på varann i skolan […].” Tjej 15. Ett 

annat exempel på hur en gärningsperson skulle ha agerat utan medlingen, uttrycks på följande 

sätt: ”[…] då skulle det va såhär blandade känslor och…jag skulle…ja känner jag mig själv 

rätt så skulle jag bli jävligt arg…aggressiv.” Kille 16. Samma person menar att han och 

brottsoffret inte hade kunnat lösa konflikten själva, utan att bli arga på varandra och kanske 

börja slåss igen. Det är alltså gärningspersonerna som främst har uttryckt sig om 

beteendeförändringar efter medlingen. Detta skulle kunna förklaras med att dessa haft ett behov 

av att ändra på vissa mönster som tycks ha fått dem att ”hamna i trubbel”. Det kan också 

förklaras med att de sedan tidigare har en relation till sina brottsoffer och därför märkt av 

förändringarna tydligare.    
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     Om medling sker mellan en gärningsperson och ett brottsoffer som redan känner varandra 

finns det skäl att anta att det blir ännu viktigare att den fortsatta relationen blir god. I 

Kirkwood’s (2010) forskning om program inom reparativ rättvisa har en majoritet av ärendena 

varit fall där deltagarna känner varandra sedan innan (s. 117). Han talar därför om den 

reparativa rättvisans potentiella styrka att kunna laga trasiga förhållanden mellan människor, 

och alltså inte bara reparera skadan för en enstaka händelse (Ibid.). Detta var synligt i min 

undersökning, då båda gärningspersonerna anser att de förbättrat sina relationer med 

brottsoffren efter medlingen, främst genom förändringar i sitt eget beteende. Medlingen verkar 

definitivt ha bidragit till denna förändring, även om den kanske inte varit den enda förklaringen. 

Tidigare forskning om gärningspersoners upplevelser visar också att de, åtminstone delvis, har 

förändrat sitt beteende efter medlingen. Abrams et al. (2006) rapporterar att de flesta 

gärningspersoner i deras undersökning förändrat sitt beteende i positiv riktning, och att 

medlingen varit en viktig del i denna förändringsprocess (s. 11.). Även svensk forskning från 

BRÅ visar att majoriteten av gärningspersonerna i undersökningen uppgett att medlingen 

förändrat dem, och varit nyttig för dem (BRÅ 1999, s. 18ff). Medlingens potential att förändra 

gärningspersoners beteende i positiv riktning är förstås intressant även ur återfallssynpunkt, då 

den i bästa fall kan bidra till minskad kriminalitet.  

 

Generell uppfattning om medlingens effekter 

Varje intervju avslutades med en generell fråga om medlingens effekter på brottsåterfall, där 

respondenterna fick svara på om de trodde att medling kan förhindra återfall i brott hos 

ungdomar. Samtliga svarade, utan tvekan, att de trodde detta var möjligt. Vissa grundade detta 

på mer personliga erfarenheter: ”Jag har alltid varit lite ett problembarn men, efter medlingen 

och sånt där så…jag lugnade ner mig.” Kille 16. Flera av dem menade att om man bara kände 

till medling och dess effekter så kunde fler gå på den, och också bli hjälpta av den. Tankar om 

att man får mer insikt av att träffa den andra personen, återkommer hos flera av respondenterna: 

”[…] jag tycker väldigt många ska göra det för att det hjälpte mig […] och henne. […] att man 

bara får höra hur den andra känner sig…” Tjej 15. Ett av brottsoffren beskriver också varför 

metoden skulle kunna ha effekt: 

 

 ”[…] jag tror att många ungdomar de fattar inte konsekvenserna av vad de gör. Och får de då 

möta…sitt offer  som berättar att ’såhär och såhär och såhär blev det för mig […] när du gjorde det 

du gjorde’ så tror jag faktiskt att det är många som, jag ska inte säga alla […] men de flesta […] de 

tar nog till sig det.” Kvinna 63.  
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     Abrams et al. (2006) som också undersökt gärningspersoners upplevelser av medling har, 

trots ett litet underlag, tyckt sig finna indikationer på effektiviteten hos programmet. Efter att ha 

tagit del av respondenternas upplevelser konstaterar de att vissa centrala aspekter framkommit 

som skulle kunna rendera i förändringar av det brottsliga beteendet, bland annat det att se 

brottsoffret på ett nytt sätt. Dessa faktorer har funnits representerade även i föreliggande 

undersökning, vilket kommer att presenteras närmare i följande avsnitt. En viktig komponent 

för att minska brottsåterfall anses också vara skam, så länge den används på rätt sätt 

(Braithwaite, 1989, s. 4). Teorins förespråkare anser att skammen blir särskilt betydelsefull om 

den yttrar sig hos personer som betyder något för oss, snarare än att den ges som en ”stämpel” 

från folk utifrån (Ibid., s. 55). Därför är det bra om familjemedlemmar till både gärningsperson 

och brottsoffer deltar i mötet (Braithwaite, 2002, s. 74). Enligt Self-Categorization Theory är 

det svårare att förneka ett brottsoffer eller att förneka skada vid t. ex medling där brottsoffret, 

och eventuellt dess familjemedlemmar, är närvarande (Ibid., s. 85). I föreliggande undersökning 

var detta dock endast fallet under ett av mötena. Endast en av gärningspersonerna uppgav att 

övriga familjemedlemmar deltagit i medlingen. På grund av detta kan inga slutsatser dras 

angående familjemedlemmars roll som ”återspeglare” av skammen. Man kan dock tänka sig att 

det för denna person haft en effekt, även om detta inte varit uttalat. Han beskriver sig själv som 

att tidigare ha varit ett ”problembarn”, men att han nu ”lugnat ner sig”. Att sitta på medlingen 

med både sin förälder samt sitt brottsoffer och dennes förälder, bör åtminstone kunnat vara en 

tankeställare som kan ha lett till en förändring i beteendet. 

 

5.2 Upplevelser av den andre parten  

Respondenterna fick sedan besvara frågor om synen på den andra personen. Dels handlade 

frågorna om mer allmänna upplevelser av den andra, och dels om huruvida denna bild hade 

förändrats under eller efter medlingen.  

 

Allmänna upplevelser av den andre parten 

Beskrivningar av den andra parten framkom främst då respondenterna berättade om upplevelsen 

av att lyssna till den andras berättelse. Speciellt för gärningspersonerna kunde det, som tidigare 

nämnts, vara en ganska jobbig upplevelse att lyssna på brottsoffrets berättelse och fler 

beskrivningar vittnar om ganska starka reaktioner på detta: ”[…] det blev lite jobbigt för mig, 

jag reagerade lite såhär starkt på att hon sa att hon var rädd […] jag tänker så ’varför är hon 

rädd för?’ Tjej 15. Gärningspersonerna synes ha varit relativt ovetandes om hur mycket deras 
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brottsoffer faktiskt påverkats av det som hänt, och kanske hade de utan medlingen aldrig fått 

reda på det heller. Brottsoffren i denna undersökning bekräftar delvis denna bild, när de 

beskriver hur deras egna berättelser mottagits: ”[…] [gärningspersonen] blev väldigt förskräckt 

och […] jag tror han sa nån gång också att han kunde inte förstå […] varför han hade gjort nåt 

sånt […].” Kvinna 63. Det andra brottsoffret svarade dock på samma fråga att 

gärningspersonen inte verkat tycka det var jobbigt att lyssna till hans berättelse. Reaktionerna 

varierar förstås från person till person, såväl som vilka känslor man väljer att visa under 

medlingen. Vad gäller brottsoffrens upplevelser av den andra personen, präglades dessa av en 

önskan om att det skulle gå bra för gärningspersonen: ”[…] han hade mer behov av hjälp och 

det blev så också. Och jag var väldigt glad eller lycklig att det hela slutade så.” Man 47. Detta 

brottsoffer verkar även ha fått med sig sin gärningsperson på spåret: ”[…] han behöver inte 

fortsätta i samma bana, och vi var överens [om det].”. Det rådde en relativ enighet hos 

brottsoffren om att gärningspersonen skulle kunna fortsätta på ett bättre spår i livet, om denne 

hade viljan. Det andra brottsoffret uttrycker detta på följande sätt:  

 

”[…] jag hoppas ju att han får ordning på sitt liv. […] han ville läsa ekonomi, och det hoppas jag 

att han kommer och kunna göra […]  han gav inget intryck av att vara nån sån här analfabet eller 

slusk eller nånting utan […] om han skärper sig nu så kommer det nog och gå ganska bra för honom 

i livet.” Kvinna 63.  

 

           Tidigare forskning om brottsoffers upplevelser stödjer resultatet att de gärna velat hjälpa sin 

gärningsperson. Robinson & Shapland (2008) finner att brottsoffer ofta uttrycker en vilja att 

hjälpa gärningspersonen, bland annat för att få dem på rätt spår igen. Deras resultat visar också 

att det varit värdefullt för dem att höra gärningspersonen motiverad till att förändra sitt beteende 

(s. 341f). Rytterbro (2003) menar att deltagande i medling för vissa brottsoffer kan ses som en 

”god gärning” eller t.o.m. som en plikt. Genom att ställa upp och träffa gärningspersonen 

hoppas man t. ex på att kunna förhindra att denne begår nya brott (s. 118f). I föreliggande 

undersökning uttryckte ett av brottsoffren just en sådan önskan (i hans fall begicks brottet av två 

gärningspersoner, men då endast en av gärningspersonerna deltog i medlingen ses hans 

medlingsmöte som likställt de övriga tre i denna studie): ”Vad jag var mest rädd om var 

ungdomarnas framtida […] liv. Därför ställde jag upp. Lite för min egen skull och, det mesta 

för deras.” Man 47. Att gärningspersonerna reagerat starkt på att höra brottsoffrens berättelser 

kan delvis ha sin förklaring i Braithwaite’s teori om Reintegrative Shaming. Enligt teorin har 

brottsoffret i den reparativa rättvisan en roll som innebär just att illustrera skadan som brottet 
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har orsakat. Om detta ”lyckas” antas det vara svårt för gärningspersonen att förhålla sig neutral 

när denne ställs inför brottsoffrets historia (Robinson & Shapland, 2008, s. 343). Detta kan 

tillämpas för att beskriva gärningspersonerna i föreliggande undersökning. Även om de inte 

uttryckte direkta känslor av skam, uppgav de sig ha känt chock över att höra brottsoffrets sida 

av händelsen. Detta skulle kunna tyda på känslor av skam över att höra den egna gärningen 

beskrivas med någon annans, kanske upprörda, ord. Enligt attributionsteorin tillskriver vi olika 

förklaringar till andras beteenden och försöker t. ex hitta kopplingar mellan dessa och den 

omgivande situationen eller till personlighetsdrag hos den andre. (Angelöw & Jonsson, 2000, s. 

110). Dessa typer av tillskrivningar är förmodligen något som de flesta av oss ägnar oss åt, och 

det gäller även för respondenterna i föreliggande undersökning. I vissa fall verkar det handla 

om en typ av ”försvar” som kan tänkas göra att gärningspersonen, i detta fall, själv kan komma 

över händelsen lättare: ”[…] han verkade […] förstå liksom, de delarna han inte visste fick han 

reda på. Han kände [sig] mer lättad liksom, få veta allt.” Kille 16. Detta var svaret på hur 

brottsoffret verkade ha upplevt gärningspersonens berättelse under medlingen. På frågan om 

han kunde förstå brottsoffrets känslor om händelsen svarade samma gärningsperson att ”[…] 

han tyckte det var lugnt […] han visste ju att det var ett, såhär skojbråk som gick överstyr.” 

Kille 16. Visst kan det vara så att han, eftersom han känner sitt brottsoffer, vet hur han brukar 

reagera. Men man kan också se det som att gärningspersonen gärna vill att brottsoffret snabbt 

ska komma över händelsen. Grundaren av attributionsteorierna, Fritz Heider (1958), menade att 

vi ofta använder oss av ganska rationella förklaringar när vi beskriver beteenden, som att t. ex 

utgå från att beteenden orsakas av situationella omständigheter och vanligen inte sker med 

avsikt (Angelöw & Jonsson, Ibid., s. 110). Ett av brottsoffren i undersökningen menar att det 

finns ”logiska” förklaringar till gärningspersonens agerande, trots att personen är okänd för 

henne sedan tidigare: ”Hade han varit nykter och inte tagit några droger då skulle han aldrig 

ha gjort nåt sånt här sa han, han har aldrig gjort det förut och jag tror på det faktiskt.” Kvinna 

63. I den generella attributionsteorin utvecklad av Shavers (1975), formulerar han ett antal 

antaganden om ”den mänskliga naturen”, bland annat att: ”observerbart beteende 

tillhandahåller godtagbar information om de bakomliggande faktorerna (anledningen till 

beteendet), särskilt då personliga drag.” (Angelöw & Jonsson, Ibid., s. 112). Detta kan låta lite 

väl enkelt, men är kanske även här ett exempel på att man tillskriver någon ett visst beteende 

eller vissa egenskaper för att det ska bli lättare att komma över händelsen. Som tidigare nämnts, 

kanske det faktum att gärningspersonen varit berusad och inte minns gärningen, kan fungera 

som förmildrande omständigheter för brottsoffret. 
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Förändrad bild av den andre parten  

Tre av fyra respondenter uppgav att de ändrat sin bild av den andra personen i och med 

medlingen, och samtliga uppgav att de fått mer förståelse för denne. Detta gällde även i ett av 

fallen där gärningsperson och brottsoffer varit vänner sedan tidigare:  

 

”[…] alltså jag kände inte den personen hon var då när jag slog henne […] men när hon var här så 

såg jag liksom den som jag kände förut […]. Jag kunde förstå att hon slog till mig också. För att det 

skulle jag också gjort om nån gav sig på mig liksom.” Tjej 15.  

 

Brottsoffren ger återkommande beskrivningar som vittnar om en förändrad bild av 

gärningspersonen. Dessa handlar mycket om förståelse och sympati för den andra personen: 

 

”[…] eftersom han var så ung och […] alldeles ensam va så fick jag ju lite sympati för honom 

också. […] när han berättade om sin situation och såhär då började jag ju tycka synd om honom. 

Och då vart det ju svårare och […] va arg på honom. För innan dess så hade jag varit väldigt arg.” 

Kvinna 63. 

 

Det andra brottsoffret menar att han inte förändrat sin bild av gärningspersonen till det bättre 

eller till det sämre, men diskuterar hur bilden av vem gärningspersonen är har genomgått flera 

förändringar: 

 

”Han var en annan person [under medlingen], han hade varit två olika personligheter. Det syntes 

väldigt tydligt och klart. […] när det här händer så tror man att gärningsmannen har det bra, 

mycket bättre än…offret. Men ofta kommer det fram att han också går igenom samma sömnlöshet 

eller det där.” Man 47. 

 

     Att förändra bilden av den andra personen får mycket stöd i tidigare forskning. Flash (2003) 

menar att en av effekterna av medling är just att det kan utmana de stereotyper och fördomar 

man har om andra människor. Den felaktiga bild man eventuellt haft om den andra personen 

kan försvinna, om mötet blir lyckat och innehåller en bra kommunikation mellan deltagarna (s. 

524). Forskning om gärningspersoners upplevelser visar att de fått bättre insikt om brottets 

konsekvenser för brottsoffren, och att de känt mer sympati för dessa (Abrams et al. 2006, s. 11; 

BRÅ 1999, s. 18ff). Detta yttrar sig åtminstone delvis i respondenternas svar i föreliggande 

undersökning, då en av gärningspersonerna uppgett sig ha fått betydligt mer förståelse för 

brottsoffret och dennes respons på misshandeln. Vad gäller brottsoffrens förbättrade bild av sina 

gärningspersoner kan detta delvis få sin förklaring inom Self-Categorization Theory. Ett av 
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teorins antaganden är att det är svårare för brottsoffret att fördöma gärningspersonen när denne 

deltar i ett möte och håller en respektfull konversation om det som hänt (Braithwaite, 2002, s. 

85). Enligt attributionsteorin försöker vi alltid förstå andras beteenden. Hur vi sedan väljer att 

förklara deras beteenden får konsekvenser för hur vi själva fortsättningsvis beter oss (Angelöw 

& Jonsson, 2000, s. 110). Detta kan förklara varför en av gärningspersonerna i föreliggande 

undersökning uttrycker förståelse för sitt brottsoffers agerande, och sedan t.o.m. konstaterar att 

hon själv skulle agerat precis likadant i samma situation (trots att hon varit den som orsakat 

händelsen). Brottsoffrets reaktion tycks i sin tur ha fått denna gärningsperson att bedöma sina 

handlingar annorlunda: ”[…] jag gör så små saker till anledningar att bli arg […].” Tjej 15. 

 

Relationen till den andre parten 

Relationen till den andra personen från och med medlingen varierar förstås då några redan haft 

en relation till varandra innan brottet, medan andra fått bilda hela sin uppfattning om den andra 

grundat på brottet och medlingen. De båda gärningspersonerna, som tidigare varit vänner med 

sina brottsoffer, berättar att de i dag har en bra relation med sina respektive brottsoffer, även om 

de inte synes stå varandra lika nära: ”[…] alltså vi är inte jättetajta men vi kan ändå snacka, 

men vi har inte snackat så mycket om DET.” Tjej 15 respektive ”[…] jag brukar se honom då 

och då. Då hälsar vi…” Kille 16. Brottsoffrens relation till sina gärningspersoner har som sagt 

genomgått större förändringar, som främst härrör till själva medlingsmötet eftersom de inte har 

någon direkt fortsatt relation till varandra (dock kanske indirekt).  Dessa förändringar till det 

positiva verkar bottna mycket i gärningspersonernas unga ålder: ”[…] jag blev ju lite av 

eh…mamma där också (skratt).” Kvinna 63 respektive ”[…] anledningen att jag sitter och 

skrattar med honom, det är just hans…unga ålder.” Man 47. 

     Unga gärningspersoner är, som tidigare nämnts, centralt inom den reparativa rättvisan. Även 

i svensk lag står ju uttryckt att medlingen i första hand ska erbjudas unga personer. Enligt 

Kirkwood’s (2010) forskning deltar brottsoffer oftare i t.ex. medling när gärningspersonen i 

ärendet är ung och förstagångsförbrytare. Kanske är det så att brottsoffer ser unga 

gärningspersoner som mer ”värdiga” ett alternativ till den traditionella rättsprocessen (s. 116). 

En kritik som Robinson & Shapland (2008) riktar mot Reintegrative Shaming Theory är 

antagandet att brottsoffer alltid varit väldigt lidande av brottet, och kommer att uttrycka sådana 

känslor under mötet (s. 346f). De fann i stället att även i fall där brottsoffren säger sig ha 

påverkats starkt av brottet, var mötena inte särskilt känslosamma (Ibid.). Detta yttrar sig även i 

föreliggande undersökning, då ett av brottsoffren berättar att händelsen känts väldigt svårt till en 
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början, men att han ändå kommit till medlingen med inställningen att hjälpa brottsoffren ”att 

inte förlora sina vuxna liv.”  Man 47. 

 

5.3 Upplevelser av brottet och dess konsekvenser  

Respondenterna tillfrågades slutligen om synen på själva brottet, i fall det som hänt känns 

mildare eller svårare och hur det är att leva med konsekvenserna av brottet. 

 

Förändrad bild av brottet  

På frågor om synen på brottet och om den förändrats i och med medlingen, gav respondenterna 

lite varierande svar. Gemensamt för gärningspersonerna var att de båda tycktes ”förminska” 

brottets betydelse, samtidigt som de insåg allvaret i det de gjort. Detta behöver inte innebära 

oförklarliga motsägelser i deras berättelser, utan kan snarare handla om att känslorna inför det 

som hänt varit väldigt blandade. I det ena fallet har gärningspersonen ”tjej 15”, som tidigare 

nämnts frågat sig hur brottsoffret kan vara rädd för henne, och hon beskriver bland annat brottet 

som att ”[…] det var inte så grov misshandel direkt.”. Samtidigt framkommer beskrivningar 

som tyder på andra känslor om det inträffade: ”[…] det kändes konstigt att ’shit jag har slagit 

henne’ liksom. […] jag fick ju dåligt samvete såklart.” Tjej 15. I det andra fallet har, som 

tidigare nämnts, gärningspersonen ”kille 16” refererat till brottet som ett ”skojbråk som gick 

överstyr”, och han säger också att ”[…] jag tänkte inte på [brottet] såhär jättemycket [efter 

medlingen].”. Samtidigt anser han att medlingen har hjälpt honom och att han har lärt sig att 

inte göra om det. Båda gärningspersonerna uppger att de upplever händelsen som mindre efter 

medlingen. Hos ett av brottsoffren återfinns en närmast motsatt uppfattning om brottets 

betydelse: 

 

”[…] det blir ju inte mildare bara för att jag träffar honom och märkt att han är ångerfull […] det 

han har gjort det har han gjort och det får han leva med resten av sitt liv. […] det är ju inte så att 

[…] gärningen har blivit…mindre svår bara för att jag träffade honom på medling […].” Kvinna 

63. 

 

     Ett antagande enligt Self-Categorization Theory är som sagt att det är svårare att förneka ett 

brottsoffer eller att förneka skada vid t. ex medling där man konfronteras med sitt brottsoffer 

(Bratihwaite, 2002, s. 85). Detta kan appliceras på resultaten som framkommit i föreliggande 

studie, då gärningspersonerna verkar ha fått viss insikt om sina gärningars påverkan genom att 
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lyssna på brottsoffrens berättelser. Varför gärningspersonerna inte känt ännu större skam eller 

haft starkare reaktioner angående det som hänt, kan man ha många spekulationer kring. Kanske 

gjorde det händelsen lättare för dem om de inte såg den som alltför stor. De kan också ha ansett 

att de, eftersom de känt sina brottsoffer, ”vetat” att det inte kan ha påverkat dem så mycket. 

Eller så uttryckte brottsoffren helt enkelt inte så starka känslor under medlingen att 

gärningspersonerna ens kände sig hundra procent ansvariga över det inträffade – och det kanske 

de inte var heller. Hade de ställts inför de känslor som ”kvinna 63” uttrycker om det som hänt 

henne, hade gärningspersonerna kanske reagerat helt annorlunda. Det finns som sagt många 

teorier om vad som kan ha präglat gärningspersonernas syn på händelsen och detta kan 

naturligtvis också skilja sig helt mellan de två som intervjuats i föreliggande studie. 

 

Att leva med konsekvenserna 

Respondenterna fick till sist svara på om medlingen gjort det lättare eller svårare att leva med 

konsekvenserna av brottet, om de blivit hjälpta med att kunna komma vidare ifrån det som hänt. 

Svaren följde, som väntat, mönstret i föregående avsnitt och skilde sig åt mellan 

gärningspersonerna och brottsoffren. Gemensamt för gärningspersonerna var här att de fått 

lättare att lägga händelsen bakom sig. En av dem konstaterar att: 

 

”[…] det som hände hände och sen fick vi ju medlingen och då blev det liksom...bra...bättre […] hon 

tar emot mitt förlåt. […] vi har lagt det bakom oss känner jag, vi brukar inte prata om det.” Tjej 15.  

 

Även den andra gärningspersonen vittnar om att saker ”återgått till det normala”: ”[…] jag har 

lärt mig leva med det så det är, som att det inte finns för mig […] [att se honom] känns, som 

vanligt innan det hände.” Kille 16. Utifrån brottsoffrens svar framkommer blandade 

upplevelser. Medlingen har t.ex., precis som för gärningspersonerna, gjort att händelsen inte 

ockuperat tankarna längre: ”[…] hade det inte funnits medlare då kanske jag än i dag skulle gå 

och grubbla” Man 47. Det andra brottsoffret poängterar att den förståelse hon vunnit under 

medlingen avser gärningspersonen men inte det han gjort mot henne: ”[…] det…förtar ju inte 

det han gjorde va, det han utsatte mig för […] gärningen finns ju kvar…den får jag ju leva med 

jag också resten av livet.” Kvinna 63. Att gå på medlingen har varit viktigt för henne, samtidigt 

som den inte kunnat läka alla sår: ”[…] jag behövde möta tjuren vid hornen […] men det han 

har gjort det finns ju kvar det…det tänker jag på varje dag alltså, praktiskt taget […].”. Även 

det andra brottsoffret påpekar att den förståelse han fått för gärningspersonen inte syftar till att: 

”[…] ge honom rätt utan att förståelse av…så kan det gå.” Man 47. Gemensamt för 
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brottsoffren var också att brottet fått konsekvenser för hur de agerar eller känner sig i vardagen. 

Då brotten skett under arbetstid har detta främst påverkat dem i det sammanhanget: ”[…] mitt 

arbete är ju nog utsatt ändå och det har ju inte blivit bättre av det här. Jag har blivit mer 

misstänksam och…tycker inte det är lika roligt och jobba längre […].” Kvinna 63. För det 

andra brottsoffret har händelsen påverkat hur han själv beter sig, och han uttrycker detta på 

följande sätt:  

 

  ”Eftersom allt hände oprovocerat, jag menar, det fanns inte nåt underlag att det skulle sluta såhär…så  

ändrades min bild av…nu går jag inte fram så naivt, utan att…jag är lite mer beredd […] allt beror 

inte på min inställning […] jag är inte […] våldsbenägen utan att det kan bero...på hur de andra 

upplever […]” Man 47. 

 

     I tidigare forskning om brottsoffers upplevelser av att delta i medling finns exempel på 

tydligt positiva upplevelser. Wemmers & Cyr (2005) rapporterar att majoriteten av brottsoffren 

i deras undersökning ansett att deltagande i medling fått dem att lämna händelsen bakom sig (s. 

537). Positiva aspekter för brottoffren har t. ex varit att de ges möjlighet att ställa de frågor som 

behövs. En förutsättning för detta är dock att gärningspersonen tar på sig fullt ansvar för brottet 

(Ibid., s. 540). Denna aspekt diskuterades inte direkt under intervjuerna, men båda brottsoffren 

uppger att deras gärningspersoner visat ånger inför sina handlingar, vilket kanske kan likställas 

med att ta på sig ansvaret. Föreliggande undersökning visar ju dock inte på att brottsoffren helt 

och hållet lagt händelsen bakom sig, vilket kan ha flera anledningar. Bratihwaite (2002) 

konstaterar i sin forskning att brottsoffer i t.ex. medling inte varit lika nöjda som 

gärningspersoner (och andra deltagare), samtidigt som han poängterar att de varit mycket 

nöjdare än de brottsoffer som deltar i traditionella rättsprocesser (s. 51). Att ett brottsoffer får 

mer förståelse och sympati för gärningspersonen, samtidigt som själva gärningen fördöms 

illustrerar något som är mycket viktigt inom Reintegrative Shaming Theory. Skammen anses 

vara en nödvändig komponent för att kunna minska brottsligheten om den används genom 

återintegrering (Braithwaite, 1989, s. 4). Detta görs just genom att man riktar skammen mot 

brottet i stället för mot gärningspersonen. Blir det tvärtom, d.v.s. ett utpekande av 

gärningspersonen bidrar det kanske till fortsatt kriminalitet (Ibid.). Brottsoffren i föreliggande 

undersökning har som tidigare nämnts en tro på att det kommer att gå bra för gärningspersonen, 

samtidigt som de inte uttrycker någon förståelse för själva brottet de blivit utsatta för. Genom 

detta kan de ha lett in sina gärningspersoner ”på rätt väg”, enligt det teorin förespråkar.  
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5.4 Sammanfattning av resultat  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att deltagarnas upplevelser av medling varit mycket 

positiva, både vad gäller personlig påverkan och tron på medlingen som en effektiv 

återfallspreventiv metod. Deltagarna har varit eniga om att de fått tid och utrymme för att 

uttrycka sina synpunkter, och om det positiva mottagande detta har fått. Känslor av lättnad har 

infunnit sig hos så gott som alla efter medlingen, och medlaren har upplevts vara mycket 

kompetent i sin roll som ”konfliktlösare”. Tidigare forskning pekar på att dessa resultat kan 

anses vara förväntade, eftersom medlingen är helt frivillig för båda parter. Medling som metod 

har dock varit helt okänd för deltagarna i föreliggande undersökning, något som kan tala emot 

att de skulle känna en stark motivation inför att delta i programmet.  

     Inga större svårigheter med att delta i medling har rapporterats från respondenterna. Däremot 

har det, i synnerhet för gärningspersonerna, varit jobbigt att lyssna till brottsoffrens 

beskrivningar av händelsen – något som ändå får sägas vara en ”planerad” effekt med 

medlingen. I enlighet med teorier om skam är det i princip nödvändigt att det uppstår 

”pinsamheter” med att lyssna på den andres beskrivningar av den egna gärningen, för att 

medlingen ska ha effekt. Resultatet visar också att medlingen haft en förhållandevis stor effekt 

på gärningspersonernas beteende då dessa rapporterar att relationen till brottsoffren, såväl som 

det egna beteendet, var bättre i dag än de skulle ha varit utan medlingen. 

     Upplevelser av den andra parten varierade något mellan gärningsperson och brottsoffer. De 

förra uppgav sig delvis vara chockade när de förstått hur den andra uppfattat situationen, medan 

den senare vunnit mer sympati för den andre av att lyssna på berättelserna. Gärningspersonernas 

reaktion kan förklaras utifrån skamteorin, där det anses att brottsoffret ”illustrerar skadan” och 

därmed inte kan lämna gärningspersonen neutral. Brottsoffren vittnar om en tro på att 

gärningspersonen kommer att ta sig vidare, och tillskriver t.o.m. den andre personliga drag, 

enligt attributionsteorin, som t.ex. att gärningen inte skulle ha begåtts om personen inte varit i 

ett berusat tillstånd. De flesta av respondenterna uppger att de förändrat sin bild av den andra 

personen, till vad som verkar vara det bättre. Detta stöds av tidigare forskning som talar om 

medlingens potential att ”utmana stereotyper”. Relationen till den andra parten från och med 

medlingen tycks också ha förbättrats i samtliga fall.  

     Synen på brottet skilde sig åt beroende på om man varit gärningsperson eller brottsoffer i 

ärendet. Gärningspersonerna verkade delvis ”förminska” brottet, vilket kan ha berott på en 

önskan om att lättare kunna gå vidare. De uppgav också att de kunnat lägga händelsen bakom 

sig. Brottsoffren däremot menade att gärningen fortfarande kändes svår även om de fått mer 

förståelse för gärningspersonen. Konsekvenserna av brottet blev också tydligare för 
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brottsoffren, som bland annat varit tvungna att ändra på sitt beteende på, och sin inställning till, 

sitt arbete. Trots detta är det, enligt Reintegrative Shaming Theory, betydelsefullt att 

brottsoffren tycks ha fördömt endast gärningen men inte gärningspersonen.  

     I stort sett vågar man nog dra slutsatsen att medlingen har genererat mer positiva upplevelser 

för dessa personer angående brottet, än vad de skulle ha haft om de inte deltagit. 
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6. Diskussion  
Syftet med denna uppsats var att undersöka upplevelser hos personer som deltagit i medling, 

och att göra detta ur både brottsoffers och gärningspersoners perspektiv. Jag hade en 

föreställning om att deltagarna skulle ha goda upplevelser av medlingen, något som också 

bekräftades under intervjuerna. Både brottsoffer och gärningspersoner vittnade om en ”bra 

atmosfär”, ett tillfälle att få uttrycka sig och att bli lyssnad på. Medlingen verkar framförallt ha 

bidragit till att ge deltagarna en ny synvinkel på det som inträffat. Det är lätt att föreställa sig att 

ett brottsoffers bild av en gärningsperson är en som präglas av oförstående, ilska och kanske 

rädsla. Vad gärningspersonen tänker om sitt brottsoffer kanske varierar lite mer, och man kan 

också tänka sig att man inte alls tillåter sig att tänka på sitt brottsoffer för att man helt enkelt vill 

tränga bort händelsen. Vad medlingen verkar ha gjort för dessa personer är dock att de förändrat 

sin bild av gärningspersonen respektive brottsoffret, och det till det bättre. Brottsoffren verkade 

kunna se bortom gärningspersonen, och i stället fokusera på själva gärningen som ”ond”. Vad 

gäller gärningspersonerna lämnade de troligtvis medlingen med kunskapen om hur deras 

agerande kan ha påverkat andra, något som förmodligen hade varit lättare att bortse ifrån om de 

inte hade konfronterats med sina brottsoffer. 

     Att resultaten skiljer sig åt mellan brottsoffren och gärningspersonerna i studien är inte så 

oväntat, då deras roller i händelsen i högsta grad är olika. Men fler saker visade sig skilja 

personerna åt än deras roll i ärendet, vilket också gör det svårt att dra några jämförelser mellan 

dem. De båda gärningspersonerna kände, och var t.o.m. tidigare vänner med, sina brottsoffer, 

som dessutom var jämnåriga med dem. Förmodligen hade gärningen inte ens inträffat mot 

okända brottsoffer eller sådana som varit mycket äldre än gärningspersonerna, även om detta 

bara går att spekulera i. I brottsoffrens fall var deras gärningspersoner både okända för dem 

sedan tidigare, och dessutom betydligt yngre. Även om brotten förstås varit traumatiska kan 

man i och med detta föreställa sig att de känts mindre personligt riktade, och även att 

gärningspersonernas unga ålder utgjort en förmildrande omständighet. Om gärningspersonerna 

t.ex. varit jämnåriga med brottsoffren hade man nog inte kunnat förvänta sig en så pass 

”förlåtande” attityd som brottsoffren i den här undersökningen haft. Alltså har det funnits fler 

betydande skillnader mellan personerna än att de varit just brottsoffer eller gärningspersoner, 

vilket förstås haft inverkan på resultatet.  

     Att alla varit nöjda med medlingen är trots allt något som personerna i studien haft 

gemensamt. Vad kan då dessa positiva upplevelser bero på? Vad är det som gör att medlingen 

inger deltagarna med känslor av lättnad och en mer positiv syn på den andre, något som den 

traditionella rättsprocessen inte verkar ha lyckats med i samma utsträckning? Orsakerna kan 
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vara många, och som sagt skilja sig åt beroende på vilken roll man har spelat i processen. Det 

som verkade ha varit mest positivt för gärningspersonerna var att få en bättre relation till sitt 

brottsoffer efteråt, medan det mest positiva för brottsoffren verkar ha varit att se 

gärningspersonen som mer mänsklig. Orsaker till positiva upplevelser på en mer generell nivå 

kan framförallt vara att deltagarna i denna process själva får uttrycka sina åsikter och berätta sin 

sida av historien, till skillnad från i t. ex rättssalen där advokater och ombud för deras talan. Att 

få göra sin röst hörd har ju också visat sig vara viktigt för i synnerhet brottsoffer, enligt tidigare 

forskning. För gärningspersonernas del är det säkerligen betydelsefullt att den enskilda 

gärningen fokuseras, snarare än ett utpekande av dem som brottslingar. Under medlingen tar 

ingen upp ens tidigare belastningsregister eller yrkar på ett hårdare straff, i detta rum är 

relationen i stället mer jämlik. Med detta inte sagt att skulden är jämlik, ett brott har begåtts och 

gärningspersonen måste ta på sig ansvaret, men de omständigheter under vilka denne gör detta 

förefaller vara mer rättvisa. 

     En fråga som återstår är slutligen varför medling inte är större än vad det är? Under 

skrivandet av denna uppsats har jag gång på gång fått förklara ”fenomenet” medling vid brott, 

då ingen tycks ha hört talas om detta. Bland de personer för vilka medling varit ett främmande 

begrepp inkluderas även unga personer som begått brott. Ändå visar ju nästan all forskning, 

inklusive min egen studie, på att medling är uppskattat av både brottsoffer och 

gärningspersoner, och dessutom tenderar att minska återfall i brott. Många medlare som jag 

varit i kontakt med bekräftar också att få ärenden inkommit till deras respektive 

medlingsverksamheter. Det hade ju varit utmärkt om detta berott på att lika få ungdomsbrott 

begåtts i landet, men detta är ju tyvärr inte fallet. Medling har som sagt funnits i Sverige sedan 

1980-talet och skulle därför kunna förväntas vara mer utbredd. Säkerligen har mycket också 

hänt sedan dess, om än i långsam takt! Utbredningen varierar naturligtvis också från kommun 

till kommun, då det är deras ansvar att bedriva verksamheten. 

     Det finns många intressanta spår att följa i vidare forskning om medling vid brott. En del har 

redan gjorts, dock är mycket av detta på C-uppsatsnivå. Det skulle vara mycket givande att med 

mer tid och resurser få chansen att följa deltagare i medling under en längre tid. Ur ett 

brottsofferperspektiv vore det intressant att jämföra personer som deltagit i medling med dem 

som inte har det, för att se om medlingen haft någon effekt på t.ex. sjukskrivningar från arbetet. 

Det vore dock i synnerhet intressant att följa yngre gärningspersoner för att se hur de utvecklas. 

Har medlingen någon påverkan på deras fortsatta liv? Hur kommer framtiden t.ex. att se ut för 

gärningspersonerna i min studie, som uppgav att de ”lugnat ner sig” efter medlingen och inte 

hamnat i mer bråk? Frågorna om medlingens effekter är många, och även om vissa av dem 
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besvarats inom forskningen finns det definitivt mer att ta reda på så att medlingen kan fortsätta 

att utvecklas och bli ännu större. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor: 

 Hur gammal är du?  

 Var det här första gången som du deltog i medling?  

 Vilket var själva brottet som ledde till medling?  

 Vem var det som tillfrågade dig om du ville vara med om medling?  

 (Till gärningsperson) Har du tidigare varit dömd för brott? 

 Var det några övriga familjemedlemmar som deltog i medlingen? 

 

 Kände du till medling innan du blev tillfrågad? 

Vad visste du om medling? 

 Vilka förväntningar hade du på medlingen?  

 Var medlingen som du hade förväntat dig? 

Om inte, vad var annorlunda?  

 Vad någonting svårt med medlingen?  

Vad var svårast? 

 Tyckte du att du fick sagt det du ville ha sagt under medlingen? 

Om inte, vad hade du velat säga? 

 Kände du att det du sa mottogs på ett bra sätt? 

Om inte, varför? 

 Av vilken anledning valde du att delta i medlingen?  

Var det någon annan person som fick dig att delta? 

    Hur kände du dig efter medlingen?  

      Lättad? Upprörd? Likgiltig? 

 Är du nöjd med att du deltog i medlingen? 

Varför/varför inte? 

 Hur upplevde du medlarens roll? 

Borde medlaren ha varit mer aktiv/passiv? 

 Hur reagerade du på gärningspersonens/brottsoffrets berättelse? 

Var det lätt/svårt att höra honom/henne berätta? 

 Hur upplevde du att gärningspersonen/brottsoffret reagerade på din berättelse? 

Verkade han/hon tycka att det var jobbigt att lyssna på din berättelse? 

 Ändrades din uppfattning av gärningspersonen/brottsoffret på något sätt?  

Till det bättre/sämre?  

 Fick du mer/mindre förståelse för gärningspersonen/brottsoffret?  

Tyckte du att du kunde förstå hans eller hennes känslor angående brottet? 

 Hur ser du på brottet efter medlingen?    

 Har synen på brottet förändrats något? 

Tycker du att det som hände känns värre/lättare? 

 Har det blivit lättare/svårare att leva med konsekvenserna av brottet? 

Har medlingen gjort att du lättare kunnat komma över/komma vidare ifrån det som hände, 

eller har det blivit jobbigare? 

 Tror du, generellt sett, att medling skulle kunna vara ett bra sätt att få ungdomar att inte 

återfalla i brott? 

Varför/varför inte? 
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Hej! 

 

Jag heter Hanna Wrede och går sjätte terminen på socionomprogrammet på Stockholms 

universitet. I höst skriver jag min C-uppsats (15 högskolepoäng) om medling vid brott. Mitt 

syfte är att undersöka gärningspersoners och brottsoffers upplevelser av medling, och mer 

specifikt om synen på brottet eller på den andra personen har förändrats under/efter medlingen. 

Jag har tänkt genomföra några intervjuer med personer som deltagit i medling, och är tacksam 

för att du vill vara med! Medverkan är förstås helt frivillig och du har rätt att avbryta intervjun 

när du vill. Om det finns frågor du inte vill svara på behöver du inte heller svara på dem. Dina 

uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt, d. v. s., ditt namn och annat som talar om vem 

du är kommer inte att finnas med i uppsatsen eller någon annanstans. 

 

Vid eventuella frågor som uppkommer efter intervjun går det bra att kontakta mig på: 

E-mail: hannawrede@hotmail.com 

eller 

Tel: xxx xxxxxxx  

 

Tack för att du ställer upp! 

 

Med vänlig hälsning, 

Hanna Wrede 

 


