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1 Inledning   

 

1.1 Introduktion 

Straffrätt: ett rättsområde som alltid är och kommer att vara aktuellt och som 

många människor, även människor utan juridisk bakgrund och koppling, ofta har 

en åsikt kring. Kanske var det just straffrättens ständiga aktualitet som bidrog till 

att jag redan tidigt under min juristutbildning intresserade mig särskilt för detta 

rättsområde. Valet att skriva examensuppsats inom ämnet straffrätt var därför 

inte ett svårt val för mig. Inte heller fanns någon tvekan om vilken typ av 

målgrupp det var inom straffrätten som jag kände ett extra stort intresse för – 

målgruppen unga lagöverträdare. Tyvärr är det ett faktum att många 

lagöverträdare som ständigt återfaller i brottslighet börjar sin kriminalitet redan i 

tidig ålder.
1
 Jag är av den bestämda uppfattningen att ett rättssystem som kan 

bemöta de unga lagöverträdarna på rätt sätt också kan öka chanserna för att de 

unga lagöverträdarna inte återfaller i brottslighet, vilket kan vara ett mycket 

viktigt steg i riktningen mot en minskad kriminalitet i vårt samhälle. Mot 

bakgrund av det nyssnämnda finner jag det därför av extra stort intresse att 

inrikta min uppsats i straffrätt mot unga lagöverträdare.     

 Medling som konfliktlösningsmetod började utvecklas i Sverige på 1980-talet, 

vilket således gör att medling är en relativt ung företeelse i vårt land. Jag kommer 

att återkomma till medlingens historiska utveckling i Sverige längre fram i min 

uppsats. Redan inledningsvis kan det dock vara bra att uppmärksamma att 

medling är något relativt nytt i vårt rättssystem. Användandet av medling vid 

brott begångna av unga lagöverträdare är långtifrån en färdigutvecklad metod 

och det finns fortfarande mycket att utreda, utvärdera och utveckla, vilket var en 

                                                     
1
 Statistik visar att många personer som ”gjort en kriminell karriär” oftast debuterat i brott 

mycket tidigt, vanligen redan i 8–14 års ålder. Statistiken visar också att ju tidigare den 

brottsliga debuten är desto längre varar den brottsliga karriären i de flesta fall. Se Brå-rapport 

2011:21, Strategiska brott bland unga på 00-talet s 17 som i sin tur hänvisar vidare till Moffit, 

Adolescence-limited and life-course-persistent antisocial behaviour: A developmental 

taxonomy. Psychological review 100 s 674–701, samt Farrington, Human development and 

criminal careers. I: Maquire, M., Morgan, R. och Reiner, R. (red) The Oxford Handbook of 

Criminology. 
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starkt bidragande faktor till att jag fann det extra spännande och intressant att 

skriva om just detta. Jag önskar Dig som läsare en trevlig läsning med 

förhoppningen att min uppsats kanske kan väcka intressanta funderingar och 

tankar hos Dig kring ämnet.  

 

1.2 Syfte, frågeställningar samt avgränsningar   

Syftet med min uppsats är att utreda användandet av medling vid brott för unga 

lagöverträdare och sedan diskutera medlingens roll ur ett de lege ferenda 

perspektiv. Frågeställningar såsom hur fungerar medling vid brott och hur har 

medlingsverksamheten fungerat hittills i Sverige samt vilken roll bör medlingen 

ha inom det straffrättsliga systemet i framtiden, är centrala för min uppsats. 

Genom att behandla nyssnämnda frågeställningar ska uppsatsens syfte uppnås 

och utmynna i en slutsats gällande medlingens framtida roll för unga 

lagöverträdare.    

 Uppsatsen är skriven utifrån ett straffrättsligt perspektiv och är inriktad på att 

enbart behandla medling för unga lagöverträdare, dvs. lagöverträdare i åldern 

15–21 år. För att ge en bred och översiktlig bild av hur medling kan fungera för 

unga lagöverträdare i Sverige har jag velat belysa flertalet olika aspekter med 

medling, såväl positiva som negativa, och därmed lämnas djupgående och 

detaljerade analyser av dessa olika aspekter utanför uppsatsen.
2
     

 

1.3 Disposition och material  

Då min uppsats är inriktad på unga lagöverträdare har jag funnit det nödvändigt 

att i uppsatsens kapitel två utreda hur unga lagöverträdare idag på olika sätt 

särbehandlas inom vårt straffrättsliga system. Att få en förståelse för varför just 

unga lagöverträdare bör särbehandlas inom straffrätten bidrar i sin tur till en ökad 

förståelse för varför medling är så intressant att diskutera för framförallt unga 

                                                     
2
 En del av de fördelar och nackdelar eller problem med medling vid brott som kommer framgå 

av min uppsats kan säkerligen utgöra ett helt eget uppsatsämne i sig, så en rejäl avgränsning har 

givetvis varit nödvändig. 
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lagöverträdare.   

 Vidare kommer uppsatsens kapitel tre att behandla medling som 

konfliktlösningsmetod, dess funktion och bakomliggande syften, samt 

medlingens historiska utveckling i Sverige. Vad gäller medlingens historiska 

utveckling kommer särskilt den försöksverksamhet med medling vid brott som 

Brottsförebyggande rådet (Brå) genomfört samt verksamhetens resultat att 

belysas. I samma kapitel kommer jag även behandla relevant lagstiftning och 

intressant forskning som finns rörande medling vid brott. Slutligen kommer det i 

kapitlet också göras en översiktlig komparation av medling i Sverige och 

medling i några utvalda andra länder. Vid en utvärdering av 

medlingsverksamheten i Sverige kan det nämligen vara intressant och fruktbart 

att se hur medling betraktas och fungerar i andra länder.   

 I uppsatsens sista kapitel kommer en diskussion föras om vilken roll 

medlingen fortsättningsvis bör ha inom det straffrättsliga systemet. Vid 

diskussionen kommer de fördelar och positiva effekter medling medför att vägas 

emot eventuella nackdelar eller problem med medlingsinstitutet. Avslutningsvis 

kommer jag avrunda uppsatsen med en kortfattad sammanfattning och slutsats 

gällande medling för unga lagöverträdare.    

 För uppsatsens inledande kapitel om hur samt varför unga lagöverträdare 

särbehandlas inom straffrätten idag har straffrättslig doktrin, en del praxis samt 

förarbeten till aktuella bestämmelser i brottsbalken (1962:700, BrB) använts. Vad 

gäller den straffrättsliga doktrinen har litteratur av Martin Borgeke, Nils Jareborg 

och Josef Zila varit till stor hjälp. Beträffande kapitlet som behandlar medlings-

institutet har framförallt förarbeten till Lagen (2002:445) om medling med 

anledning av brott (medlingslagen), rapporter från Brå, Statens offentliga 

utredning gällande medling vid ungdomsbrott samt en del avhandlingar som 

behandlat medling vid brott använts. Forskningsrapporter och viss statistik har 

också använts liksom en del utländskt material. Då medlingsinstitutet är en 

relativt ny företeelse, som jag inledningsvis har nämnt, har det material som 

funnits kanske inte varit så omfattande men jag har ändock funnit det material 

som använts mycket nyttigt och användbart. 
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2 Unga lagöverträdare      

 

2.1 Inledning         

Att unga lagöverträdare särbehandlas vid påföljdsbestämning är inte något nytt 

och främmande i vårt svenska påföljdssystem, utan något som skett sedan en lång 

tid tillbaka.
3
 Med unga lagöverträdare avses dem som begår brott innan de fyllt 

21 år. Särbehandlingen av unga lagöverträdare kan enligt brottsbalken (1962:700, 

BrB) ske dels vid straffvärdebedömningen och straffmätningen, dels vid valet av 

påföljd. I nästkommande avsnitt kommer jag att redogöra kortfattat för hur 

särbehandlingen av unga lagöverträdare sker. Därefter följer ett avsnitt om varför 

unga lagöverträdare särbehandlas, vilka de bakomliggande tankarna är etc. 

Denna kortfattade introduktion om unga lagöverträdare är viktig i den kommande 

huvuddiskussionen i min uppsats, gällande medling för unga lagöverträdare, 

eftersom det krävs en förståelse för varför unga lagöverträdare inte bör behandlas 

precis på samma sätt som vuxna lagöverträdare.    

 Slutligen i denna inledningsdel vill jag uppmärksamma att det till regeringen 

förra året överlämnades ett nytt betänkande, Nya påföljder (SOU 2012:34), av 

den påföljdsutredning som tillsattes år 2009
4
 för att göra en översyn av hela 

påföljdssystemet. Detta betänkande innebär en reform av påföljdssystemet och 

stora förändringar av påföljdssystemet föreslås för såväl vuxna som unga 

lagöverträdare. Påföljdsutredningen föreslår dock att ändringarna av 

påföljdssystemet ska träda i kraft 1 juli år 2015,
5
 och därför är gällande rätt för 

unga lagöverträdare såsom den är utformad idag utgångspunkten för min uppsats. 

 

2.2 Särbehandling av unga lagöverträdare vid bedömning av straffvärdet 

samt vid straffmätning  

I 29 kap. 3 § BrB anges ett antal förmildrande omständigheter som kan påverka 

bedömningen av brottets straffvärde. Enligt paragrafens tredje punkt ska som 

                                                     
3
 Prop. 2005/06:165 s 42. 

4 Se Kommittédirektiv; En översyn av påföljdssystemet, Dir. 2009:60. 
5
 Se Pressmeddelande; Påföljdsutredningen föreslår stora förändringar av påföljdssystemet, 31 

maj 2012, justitiedepartementet.  
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förmildrande omständighet vid bedömning av straffvärde beaktas om ”den 

tilltalades handlande stått i samband med hans eller hennes bristande utveckling, 

erfarenhet eller omdömesförmåga.” Ett visst utrymme att påverka brottets 

straffvärde i förmildrande riktning kan alltså lagöverträdarens ålder ha. 

Utrymmet för detta torde dock inte vara särskilt stort, eftersom denna punkt ska 

tillämpas restriktivt. Det torde oftast krävas att lagöverträdaren är ”ovanligt 

omogen för sin ålder” (t.ex. ”en ovanligt omogen 16-åring, jämfört med andra 

16-åringar”) för att punkten ska vara tillämplig och det krävs därtill ett samband 

mellan den unges handlande och hans eller hennes bristande utveckling, 

erfarenhet eller omdömesförmåga. Således ska inte punkten tillämpas generellt 

för alla yngre som begått brott.
6
  

 Som exempel på när 29 kap. 3 § p. 3 BrB har tillämpats av domstolen kan NJA 

2000 s. 314 nämnas. Rättsfallet rörde en 20-årig pojke som gjort sig skyldig till 

olaga frihetsberövande enligt 4 kap. 2 § st. 1 BrB, och fråga uppkom bl.a. om 

betydelsen av förmildrande omständigheter i 29 kap. 3 § BrB vid 

straffvärdebedömningen. HD uttalar i sina domskäl att en omständighet som 

särskilt ska beaktas som förmildrande är om ”den tilltalades handlande stått i 

samband med hans uppenbart bristande utveckling, erfarenhet eller 

omdömesförmåga.”
7
 Enligt HD påverkar dock detta i praktiken sällan 

straffvärdet i det enskilda fallet då hänsyn till den tilltalades ungdom tas vid 

straffmätningen enligt 29 kap. 7 § BrB och med hänsyn till de allmänna 

begränsningarna som gäller beträffande att döma unga lagöverträdare till 

frihetsberövande påföljder.
8
 I målet framgick det emellertid bl.a. av det 

rättspsykiatriska utlåtande som inhämtats i målet att pojken gjort sig skyldig till 

brottslighet av det ovanligare slaget samt att brottsligheten hade samband med 

pojkens personlighetsmässiga omognad. Det fanns även stöd i utredningen i 

övrigt för att brotten som pojken begått stått i samband med brister i pojkens 

mognad vid tidpunkten för brotten. HD uttalade slutligen angående tillämpningen 

av 29 kap. 3 § p. 3 BrB att även om den 20-åriga pojken när brotten begicks ”inte 

                                                     
6 Prop. 2009/10:147 s 45. 
7
 NJA 2000 s 314, s 320 i HD:s domskäl. 

8
 NJA 2000 s 314, s 321–322 i HD:s domskäl. 
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förefaller avvika från jämnåriga på ett sätt som mer generellt skulle kräva 

beaktande vid straffvärdebedömningar får sambandet i det aktuella fallet anses 

vara av den arten att det måste tillmätas en inte oväsentlig betydelse vid 

bedömningen av straffvärdet.”
9
                   

 Vad HD uttrycker i sina domskäl får uppfattas som att situationen i detta 

rättsfall var tämligen udda, och att restriktivitet i allmänhet gäller vid tillämpning 

av 29 kap. 3 § p. 3 BrB.
10

 Det bör dock nämnas att utformningen av 29 kap. 3 § 

BrB var något annorlunda när nyssnämnda rättsfall avgjordes, eftersom det 

kvalificerande rekvisitet ”uppenbart” (”uppenbart bristande utveckling, 

erfarenhet eller omdömesförmåga”) som då stod i paragrafen numera är 

borttaget. Om utgången i rättsfallet skulle ha blivit annorlunda om paragrafen 

tillämpats idag med dagens lydelse låter jag vara osagt, men som jag tidigare 

nämnt ska 29 kap. 3 § p. 3 BrB fortfarande tillämpas med viss restriktivitet och 

inte generellt för alla unga lagöverträdare enligt förarbetena.
11

 Samman-

fattningsvis kan gärningsmannens unga ålder således ha viss förmildrande 

verkan, enligt 29 kap. 3 § p. 3 BrB, och kanske har utrymmet för detta ökat 

genom att rekvisitet ”uppenbart” tagits bort.           

 Större betydelse har den tilltalades ungdom vid straffmätningen genom en så 

kallad ungdomsreduktion (ibland även kallad ”ungdomsrabatt”) som framgår av 

29 kap. 7 § BrB. I denna paragraf stadgas att om någon ”begått brott innan han 

fyllt tjugoett år, skall hans ungdom beaktas särskilt vid straffmätningen.” För att 

29 kap. 7 § BrB ska bli tillämplig krävs inte att åldern på något sätt påverkat 

gärningsmannens handlande, utan det är åldern vid brottet som är avgörande. 

Den som är under 21 år vid brottstillfället ska således generellt sett dömas till ett 

lägre/mildare straff än det straff som skulle utdömts för motsvarande brott 

begånget av en gärningsman över 21 år.
12

 Reduktionen bör ske efter en glidande 

skala där reduktionen blir mindre när gärningsmannens ålder blir högre. 

Generellt ska t.ex. en 15-åring få något större reduktion av straffet än en 17-

                                                     
9
 NJA 2000 s 314, s 321 i HD:s domskäl. 

10 Borgeke s 161. 
11

 Prop. 2009/10:147 s 45. 
12

 Prop. 1987/88:120 s 97 f. 
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åring, en 17-åring få något större reduktion än en 18-åring etc.
13

 I NJA 2000 s 

421 uttalade HD dock att det inte enbart är åldern som ska vara avgörande för hur 

stor straffnedsättningen ska vara i det konkreta fallet. Även andra omständigheter 

såsom brottets art, straffets längd i det konkreta fallet, återfall i brottslighet (29 

kap. 4 § BrB) samt billighetsskäl (29 kap. 5 § BrB) kan vara av betydelse för 

straffnedsättningen.
14

   

 Ungdomsreduktionen i 29 kap. 7 § BrB är tillämplig vid straffmätning av 

såväl frihetsberövande straff som bötesstraff. Huruvida ungdomsreduktion ska 

ske vid bötesstraff för framförallt den äldre gruppen av unga lagöverträdare (dvs. 

lagöverträdare i 18–20 års ålder) har dock inte diskuterats helt enigt i doktrinen. 

Nils Jareborg har bl.a. publicerat ett förslag med innebörden att någon 

ungdomsreduktion av bötesstraff i princip inte bör ske för unga lagöverträdare i 

den övre åldersgruppen
15

 medan till exempel Martin Borgeke anser att det kan 

diskuteras om det finns skäl för en sådan restriktiv tillämpning av 

ungdomsreduktion för bötesstraff.
16

 HD har dock i NJA 2012 s 16 fastslagit att 

ungdomsreduktionen i 29 kap. 7 § BrB bör tillämpas på bötesstraff även för 

lagöverträdare i åldern 18–20 år. Målet gällde en person som vid 18 års ålder 

begått snatteri. I sina domskäl anger HD bl.a. att det finns skäl att beakta grunden 

för att unga lagöverträdare ska särbehandlas
17

 även vid bötesstraff, och det 

antalet dagsböter som den unge lagöverträdaren dömdes till sattes såldes ned med 

tillämpning av ungdomsreduktionen i 29 kap. 7 § BrB.         

 Av den omtalade ”skärtorsdagsdomen”, NJA 2008 s 359, framgår att 

ungdomsreduktionen enligt 29 kap. 7 § BrB också påverkar den presumtion mot 

fängelse som stadgas i 30 kap. 4 § st. 1 BrB, och därmed påverkas till viss del 

även vilka de olika påföljdsalternativen blir i det konkreta fallet. HD fastslår 

                                                     
13

 Borgeke s 209 f. 
14

 NJA 2000 s 421 s 430–431 i HD:s domskäl. 
15

 Nils Jareborg har bl.a. i artikeln Ungdomsrabatt och dagsböter s 107–121, i festskriften 

Josefs resa – en vänbok till Josef Zila (Uppsala 2007) publicerat ett förslag vars innebörd är att 

någon ungdomsreduktion av bötesstraff i princip inte bör ske för unga lagöverträdare i den övre 

åldersgruppen. 
16 Borgeke s 206. 
17

 Ungdomar har större känslighet för sanktioner och bör mötas med större tolerans på grund av 

en outvecklad mognad och ansvarsförmåga etc. Se t.ex. Jareborg & Zila s 148.  
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genom domen att det i situationer där lagöverträdaren är under 21 år först ska 

göras en tänkt straffmätning där straffet reduceras med hänsyn till 

lagöverträdarens ungdom, enligt 29 kap. 7 § BrB, och först därefter ska en 

bedömning ske gällande huruvida presumtionen mot fängelse i 30 kap. 4 § st. 1 

BrB kan anses vara bruten eller inte.
18

 HD hänvisar i sina domskäl till NJA 2000 

s 314 och uttalar att presumtionen mot fängelse ”vid straffvärden om ett år eller 

däröver inte kan anses vara tillämplig i de fall där straffet skulle bestämmas till 

under ett år med tillämpningen av 29 kap. 7 § BrB.”
19

 I NJA 2008 s 359 använder 

sig HD således av ett straffmätningsvärde som riktvärde för att bedöma om 

presumtionen mot fängelse i 30 kap. 4 § st. 1 BrB är bruten. Det är bl.a. detta 

som lett till att ”skärtorsdagsdomen” har omtalats, eftersom det i normala fall är 

straffvärdet, dvs. värdet efter enbart tillämpande av 29:1–3 BrB, som utgör 

utgångsvärde för om presumtionen mot fängelse är bruten eller inte. Varför HD 

gör på detta sätt anser jag vara svårt att utläsa av domskälen. Möjligen kan det 

vara ett sätt att ytterligare förstärka synsättet att ungdomar i största möjliga mån 

bör hållas utanför fängelserna.             

 Sammanfattningsvis kan mot bakgrund av ovannämnda praxis konstateras att 

ungdomsreduktionen som stadgas i 29 kap. 7 § BrB påverkar utmätningen av 

straffet och till viss del även vilka olika påföljdsalternativ som finns i det 

konkreta fallet eftersom att presumtionen mot fängelse i 30 kap. 4 § st. 1 BrB 

påverkas av straffmätningsvärdet.           

 Lagöverträdarens unga ålder kan även påverka valet av påföljd eftersom det 

för unga lagöverträdare dels finns särskilda ungdomspåföljder, dels gäller särskilt 

stränga krav beträffande utdömande av fängelse, vilket ska behandlas i 

nästkommande avsnitt.   

 

2.3 Särbehandling av unga lagöverträdare vid påföljdsval    

Vad gäller särbehandling vid påföljdsbestämning görs i BrB en skillnad på 

lagöverträdare under 18 år och på lagöverträdare i åldersgruppen 18–20 år. 

                                                     
18

 Se även SvJT 2008 s 763, där Borgeke analyserar skärtorsdagsdomen. 
19

 NJA 2008 s 359, s 367 i HD:s domskäl. 
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Ungdomar som är under 18 år när de begår brott särbehandlas i större 

utsträckning än ungdomar i åldern 18–20 år. 
20

  

2.3.1 Unga lagöverträdare 15–17 år     

Utgångspunkten för den yngre åldersgruppen (lagöverträdare 15–17 år) är att 

hantering av dessa ska ske utanför Kriminalvården. I första hand ska därför 

påföljderna ungdomsvård, enligt 32 kap. 1 § BrB, samt ungdomstjänst, enligt 32 

kap. 2 § BrB, tillämpas vid sidan av bötesstraff. Är dessa påföljder utdömda 

ensamma eller i kombination (t.ex. ungdomsvård i kombination med 

ungdomstjänst eller böter, enligt 32 kap. 3 § BrB) inte tillräckligt ingripande med 

hänsyn till brottets svårhet ska sluten ungdomsvård eller fängelse utdömas 

väldigt restriktivt.
21

                      I 

32 kap. 5 § BrB stadgas att den som begår brott innan han eller hon fyllt 18 år 

ska dömas till sluten ungdomsvård om rätten finner att påföljden bör bestämmas 

till fängelse, om det inte med hänsyn till den tilltalades ålder vid lagföringen eller 

annan omständighet finns särskilda skäl däremot. Sluten ungdomsvård ska 

således väljas före fängelse i de allra flesta fall där lagöverträdaren är under 18 

år.
22

 Dock är det inte möjligt att utdöma sluten ungdomsvård i de fall där det 

fängelsestraff som annars hade utdömts hade överstigit 6 års fängelse. Sådana 

fall är relativt sällsynta men ett exempel skulle kunna vara en ungdom under 18 

år som begår ett väldigt brutalt mord och där en vuxen person som begått samma 

allvarliga brott skulle ha dömts till livstids fängelse.
23

  

 För att ett fängelsestraff ska kunna utdömas för lagöverträdare under 18 år 

krävs ”synnerliga skäl” som talar för fängelse som påföljd, enligt 30 kap. 5 § st. 

1 BrB. Rekvisitet synnerliga skäl är ett mycket högt ställt rekvisit, och 

bakgrunden till restriktiviteten vad gäller fängelse för lagöverträdare under 18 år 

är främst det faktum att den unges utvecklings- och mognadsprocess riskerar att 

störas av ett fängelsestraff.
24

     

                                                     
20

 Prop. 2005/06:165 s 40. 
21

 Borgeke s 274. 
22 Prop. 1997/98:96 s 160. 
23

 Borgeke s 280. 
24

 Prop. 2005/06:165 s 48. 
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Det är främst i de fall där brottsligheten bedöms ha ett mycket högt straffvärde 

som synnerliga skäl för fängelse (eller sluten ungdomsvård) finns. 

Brottslighetens art eller den unge lagöverträdarens tidigare brottslighet kan även i 

vissa fall innebära att synnerliga skäl anses föreligga. Som exempel kan NJA 

1996 s 757 samt NJA 2001 s 913 nämnas. Båda dessa rättsfall gällde mened, 

vilket är ett brott med högt artvärde,
25

 och påföljden som utdömdes för brotten 

var fängelse i 1 månad för en 17-årig respektive 16-årig flicka. Vidare dömdes i 

NJA 1990 s 159 en 17-åring som tidigare gjort sig skyldig till ett stort antal brott 

till 8 månaders fängelse för ny, omfattande brottslighet. I detta rättsfall var det 

alltså den unge lagöverträdarens tidigare brottslighet som var en starkt 

bidragande faktor till att synnerliga skäl för fängelse ansågs föreligga.    

 Rent generellt kan sägas att vad som krävs för att synnerliga skäl för fängelse 

(eller sluten ungdomsvård) ska anses uppfyllda till viss del varierar med åldern. 

Liksom ungdomsreduktionen i 29 kap. 7 § BrB, som jag tidigare nämnt, bör 

bestämmas efter en glidande skala styrd av lagöverträdarens ålder så bör även 

vad som är att anse som synnerliga skäl bedömas efter en glidande skala; 

synnerliga skäl för fängelse bör exempelvis vara svårare att nå upp till där 

lagöverträdaren begått brottet vid 15-års ålder jämfört med en lagöverträdare som 

begått samma brott vid 17-års ålder etc.
26

  

 

2.3.2 Unga lagöverträdare 18–20 år    

Utgångspunkten för lagöverträdare som fyllt 18 år men ännu inte 21 år är inte 

riktigt densamma som för lagöverträdare under 18 år. För denna äldre grupp av 

unga som begår brott råder inte samma restriktivitet vad gäller användandet av 

kriminalvårdspåföljder. Utgångspunkten är således inte att hantering av 

lagöverträdare i åldern 18–20 år nödvändigtvis måste ske utanför kriminalvården 

i första hand. Även för denna äldre grupp av unga lagöverträdare finns dock vissa 

inskränkningar beträffande påföljdsbestämning jämfört med för vuxna 

lagöverträdare.                    

                                                     
25

 Borgeke s 256. 
26

 Borgeke s 274. 
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Ungdomsvård, enligt 32 kap. 1 § BrB, kan utdömas som påföljd för 

lagöverträdare som ännu inte fyllt 21 år, men utrymmet för att använda 

ungdomsvård som påföljd för lagöverträdare i den övre åldersgruppen torde vara 

mindre än för lagöverträdare under 18 år. Detta torde bland annat bero på att det 

finns större utrymme att utdöma andra påföljder, såsom exempelvis villkorlig 

dom eller skyddstillsyn, för den äldre åldersgruppen av unga lagöverträdare.
27

 

Utrymmet för att utdöma påföljden ungdomstjänst för lagöverträdare som är över 

18 år torde också vara relativt litet då det i sådana fall krävs ”särskilda skäl”, 

enligt 32 kap. 2 § BrB. Detsamma gäller vid utdömande av ungdomstjänst i 

kombination med annan påföljd, som t.ex. ungdomsvård. Även i kombinations-

fallen krävs således särskilda skäl för att utdöma ungdomstjänst som 

tilläggspåföljd för unga lagöverträdare som fyllt 18 år. Därför är utgångspunkten 

att böter i första hand ska användas som tilläggspåföljd för denna äldre 

åldersgrupp av unga lagöverträdare.
28

 Av uttalande i propositionen om 

ingripande mot unga lagöverträdare framgår dock att särskilda skäl för 

ungdomstjänst exempelvis kan föreligga för unga lagöverträdare som fyllt 18 år 

vid brottstillfället om det krävs en mer ingripande tilläggspåföljd än böter.
29

  

 Vad gäller utdömande av påföljden fängelse för lagöverträdare över 18 år men 

under 21 år är restriktiviteten något mindre än för lagöverträdare under 18 år. För 

den äldre gruppen av unga lagöverträdare krävs ”särskilda skäl” för att fängelse 

ska kunna utdömas, enligt 30 kap. 5 § st. 2 BrB. Särskilda skäl föreligger framför 

allt när det är fråga om brottslighet med ett högt straffvärde, men även 

brottslighets art och den unge lagöverträdarens tidigare brottslighet kan tala för 

att särskilda skäl för fängelse föreligger i det konkreta fallet. Som exempel på 

rättsfall där särskilda skäl för fängelse har ansetts föreligga kan NJA 2000 s 278 

nämnas. I rättsfallet hade en 19-åring gjort sig skyldig till bl.a. grov misshandel 

som resulterat i mycket allvarliga hjärnskador för brottsoffret, och 19-åringen var 

tidigare även dömd till villkorlig dom för stöld. Påföljden bestämdes därför i 

detta fall till fängelse i 1 år och 2 månader; särskilda skäl för fängelse ansågs 

                                                     
27 Borgeke s 394; Jareborg & Zila s 155. 
28

 Prop. 2005/06:165 s 85; Borgeke s 414. 
29

 Prop. 2005/06:165 s 85. 
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alltså föreligga i detta fall.    

 

2.4 Varför särbehandlas unga lagöverträdare?   

Som framgått av föregående avsnitt särbehandlas unga lagöverträdare således på 

flera olika sätt inom vårt påföljdssystem. För att öka förståelsen för varför 

särbehandling av unga lagöverträdare sker är det av stor vikt att belysa vilka 

bakomliggande värderingar och skäl som givit upphov till denna särbehandling.

 Den grundläggande målsättningen och tanken bakom varför vi särbehandlar 

unga lagöverträdare är att ett barnperspektiv ska genomsyra de åtgärder som 

samhället på olika sätt vidtar gentemot barn. Att barnets bästa ska komma i 

främsta rummet vid alla beslut som rör barn, stadgas i artikel 3 i Förenta 

nationernas konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).
30

 Av artikeln 

framgår att barnets
31

 bästa ska komma i främsta rummet ”vid alla åtgärder som 

rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, 

domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ.” Vidare anges i 

artikel 40.1 barnkonventionen att, varje barn som misstänks eller åtalas för att ha 

begått brott eller befunnits skyldigt ska behandlas på ett sätt som ”främjar barnets 

känsla för värdighet och värde, som stärker barnets respekt för andras mänskliga 

rättigheter och grundläggande friheter och som tar hänsyn till barnets ålder och 

önskvärdheten att främja att barnet återanpassas och tar på sig en konstruktiv roll 

i samhället.” Av barnkonventionen framgår även att konventionsstaternas 

påföljdssystem för unga lagöverträdare ska vara inriktat på rehabilitering och 

återanpassning till samhället (jfr artikel 37 b och c, artikel 40.3 samt artikel 40.4 

barnkonventionen).  

 Reglerna om särskilda ungdomspåföljder i 32 kap. BrB trädde i kraft 1 januari 

2007. I propositionen till 32 kap. BrB anges att det övergripande syftet med att 

reformera påföljdssystemet för unga lagöverträdare är att utveckla systemet så att 

                                                     
30

 The United Nations Convention on the Rights of the Child. Konventionen antogs av FN:s 

generalförsamling den 20 november 1989. 
31

 Definitionen av barn framgår av artikel 1 i Förenta nationernas konvention om barnets 

rättigheter (barnkonventionen). Enligt artikel 1 är varje människa under 18 år att anse som barn. 

Det som anges gällande barnkonventionen i avsnitt 2.4 gäller alltså den yngre gruppen av unga 

lagöverträdare, dvs. lagöverträdare i åldern 15–17 år. 
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det tydligare inriktas på att motverka att ungdomar återfaller i brottslighet. Det 

anges också i propositionen att det ska finnas en strävan mot att påföljderna för 

unga lagöverträdare ska beakta principerna om förutsebarhet, proportionalitet och 

konsekvens. Påföljderna ska även kunna anpassas till den unges behov samt vara 

tydligt och pedagogiskt utformade.
32

               

 Detta innebär att påföljdsregleringen för unga lagöverträdare blir en stor 

balansgång mellan olika principer och intressen. Balansgången mellan 

motstående principer och intressen torde bli än mer tydlig för unga 

lagöverträdare, jämfört med för vuxna lagöverträdare. För unga lagöverträdare 

måste barnperspektivet och intresset av att motverka att den unge lagöverträdaren 

återfaller i brottslighet vägas mot behovet av ett tydligt och tillräckligt 

straffrättsligt ingripande som ska stå i proportion till det begångna brottets 

svårhet.
33

 Detta gör att straffrättsliga principer kan komma att väga olika tungt 

inom påföljdssystemet för unga lagöverträdare jämfört med för vuxna 

lagöverträdare. Exempelvis måste proportionalitetsprincipen i en del fall tillåtas 

väga mindre tungt och stå tillbaka för mer individualpreventiva tankar när det 

gäller påföljdsbestämning för unga lagöverträdare för att främja det viktiga 

barnperspektivet och för att minska risken för att den unge lagöverträdarens 

utvecklings- och mognadsprocess störs alltför mycket av bestraffningen och den 

unge därmed återfaller i brottslighet. Därför finns således även vissa principiella 

skillnader att beakta vid påföljdsbestämning för unga lagöverträdare jämfört med 

vid påföljdsbestämning för vuxna lagöverträdare.            

 Sammanfattningsvis är det således framför allt det viktiga barnperspektivet 

som ligger bakom särbehandlingen av unga lagöverträdare idag.
34

 Särbehand-

lingen grundar sig i att barnets bästa måste främjas i alla situationer där barn är 

inblandade.
35

 Att ta hänsyn till lagöverträdarens ungdom vid såväl straffmätning 

(t.ex. genom mildare/kortare straff) som vid påföljdsval (t.ex. genom 
                                                     
32

 Prop. 2005/06:165 s 42. 
33

 SOU 2012:34 s 362. 
34

 Som jag tidigare nämnt gäller det som anges i barnkonventionen den yngre gruppen av 

lagöverträdare, dvs. lagöverträdare i åldern 15–17 år. Övriga skäl för att särbehandla unga 

lagöverträdare som anges i detta avsnitt gäller dock även för den äldre gruppen av unga 

lagöverträdare, dvs. lagöverträdare i åldern 18–20 år. 
35

 Prop. 2005/06:165 s 42. 
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användandet av särskilda ungdomspåföljder) torde, enligt min mening, kunna 

underlätta för ungdomar att återanpassas till samhället fortare än om de unga 

lagöverträdarna behandlats på exakt samma sätt som äldre lagöverträdare. Att 

ungdomarna fortare kan återanpassas till samhället tror jag även minskar risken 

för återfall i brottslighet. En särbehandling av unga lagöverträdare är därför helt 

enkelt nödvändig då vi inte kan bortse från att barn och ungdomar inte är fullt 

utvecklade såsom en vuxen person är. Unga människor har t.ex. en icke färdig 

utvecklad mognad och ansvarsförmåga och kan även ha svårare att kontrollera 

impulser samt att motstå grupptryck. Eftersom barn och ungdomar befinner sig i 

en utvecklings- och mognadsprocess är de generellt sett betydligt känsligare för 

olika ingripanden som t.ex. bestraffning. Unga lagöverträdares mognads- och 

utvecklingsprocess kan därför störas vid alltför repressiva straff.
 36

     

 Det måste således i påföljdssystemet finnas en anpassning till unga 

lagöverträdares speciella situation, för att barnets bästa ska kunna främjas. 

Ytterligare ett skäl till att en särbehandling bör ske av unga lagöverträdare, är att 

vi bör se ungdomars brottslighet med större tolerans jämfört med vuxna 

lagöverträdares brottslighet, särskilt mot bakgrund av det jag nämnt ovan 

beträffande ungdomars pågående utvecklings- och mognadsprocess. Det är 

ofrånkomligt att ungdomar under sin uppväxt gör en del dumheter, eftersom det 

ofta är en naturlig del av utvecklings- och mognadsprocessen att testa gränser 

och experimentera på olika sätt. Skulle ett visst utrymme för dumheter och 

liknande inte finnas, skulle förmodligen utvecklings- och mognadsprocessen 

störas.
37

 Därför finns anledning att se på ungdomars brottslighet med något större 

tolerans. Eftersom barn och ungdomar inte är fullt utvecklade såsom en vuxen 

människa är, vore det enligt min mening märkligt att behandla dem precis som en 

vuxen människa, och synnerligen vid något så ingripande som bestraffning.  

 I nästkommande kapitel ska jag belysa medlingsinstitutet, och då denna 

uppsats syftar till att diskutera medlingsinstitutets framtida roll för unga 

lagöverträdare bör särbehandlingens bakomliggande skäl och värderingar, som 

                                                     
36

 Jareborg & Zila s 147. 
37

 Jareborg & Zila s 148. 
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jag i det ovanstående redogjort för, hållas i åtanke.   

 

 

3 Medlingsinstitutet    

 

3.1 Inledning   

I detta kapitel ska medlingsinstitutet belysas, vilket är nödvändigt för den 

kommande diskussionen om medling för unga lagöverträdare i ett de lege ferenda 

perspektiv. Det är lämpligt att börja med att klargöra kortfattat vad medling rent 

allmänt är oavsett rättsområde. Därefter kommer jag att djupare behandla 

medling inom det straffrättsliga området, genom att belysa syfte och 

bakomliggande tankar med medling vid brott. För att längre fram kunna föra en 

de lege ferenda diskussion om medlingsinstitutet inom det straffrättsliga området, 

är det även viktigt att lyfta fram forskningsreslutat om medling vid brott samt 

resultat från de försöksverksamheter med medling vid brott som genomförts i 

Sverige. Slutligen kommer jag i detta kapitel också att göra en liten utblick till 

några utvalda andra länder för att se hur medlingsinstitutet används där i 

jämförelse med i Sverige.  

 

3.2 Allmänt om medlingsbegreppet  

En exakt definition av vad medling rent allmänt sett är, dvs. oavsett aktuellt 

rättsområde, torde vara svårt att hitta. Enkelt beskrivet är medling en organiserad 

förhandling med syfte att få parterna i det konkreta fallet att komma fram till en 

gemensam överenskommelse med hjälp av en eller flera opartiska medlare. 

Medling är således allmänt sett en alternativ konfliktlösningsmetod som bygger 

på frivillighet hos parterna och vars mål samt huvuduppgift kan sägas vara att 

lösa en konflikt och därigenom återställa lugn och förtroende mellan de tvistande 

parterna.
38

 Eftersom medling ger parterna en större kontroll över konflikt-

lösningsprocessen och därigenom även över utgången av medlingsförfarandet, 

                                                     
38

 Norman & Öhman s 77 ff.; SOU 2000:105 s 45. 
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torde även bibehållandet av parternas eventuella relation till varandra kunna 

främjas betydligt mer genom medling jämfört med genom en domstolsprocess. 

Andra allmänna fördelar med medling som framhålls är att det oftast är mer tids- 

och kostnadseffektivt för parterna att lösa konflikten genom medling jämfört med 

att försöka åstadkomma en lösning genom domstol, oavsett vilket rättsområde det 

rör sig om i det konkreta fallet.
39

 Jag kommer att återkomma längre fram i denna 

uppsats till vilka särskilda fördelar det kan finnas med att använda 

medlingsinstitutet inom just det straffrättsliga området och i synnerhet då vid 

ungdomsbrott.     

 Det konkreta syftet med medling varierar något beroende på vilket rättsområde 

det rör sig om även om medlingens allmänna huvuduppgift, som jag tidigare 

nämnt, är att vara konfliktlösande. Medling vid brott anses bygga på en 

rättviseteori om reparativ rättvisa (Restorative Justice), och därför har medling 

vid brott ytterligare särskilda syften som i nästkommande avsnitt ska belysas. 

 

3.3 Två olika rättviseteorier – reparativ rättvisa (restorative justice) kontra 

retributiv rättvisa (retributive justice)   

Medling vid brott bygger som jag tidigare nämnt på en reparativ rättviseteori, 

vilket är en teori som skiljer sig från den retributiva rättviseteorin som 

uppbyggnaden av det straffrättsliga systemet är baserad på. Dessa två 

rättviseteorier kan sägas vara varandras motsatser då syfte och bakomliggande 

tankesätt för de två rättviseteorierna är olika. Reparativ rättvisa syftar till att 

återställa eller ställa till rätta det som den begångna brottsliga gärningen orsakat, 

vilket kan vara skada som drabbat såväl person och egendom som samhället i 

stort. Medling vid brott bygger således på en medlingsprocess där inblandade och 

berörda parter tillsammans ska samlas och försöka komma fram till en lösning 

gällande hur följderna av brottet ska hanteras. Fokus i den reparativa processen 

läggs på problemlösning och på gärningsmannens och brottsoffrets relation, då 

tanken är att brottsoffret ska kompenseras eller ”läkas” genom att få sitt liv (t.ex. 

                                                     
39

 Norman & Öhman s 82. 
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genom bearbetande av psykiska känslor) och sin egendom (t.ex. genom 

ersättning) återställda på något sätt.
40

              

 Medling vid brott syftar således till att försöka minska det begångna brottets 

negativa konsekvenser genom att ge brottsoffret upprättelse på något sätt 

exempelvis genom ekonomisk gottgörelse, genom en ursäkt eller genom att 

brottsoffret får en förklaring och svar på sina frågor från gärningsmannen. Det 

kan även nämnas att ytterligare ett syfte med medling vid brott är att verka 

brottsförebyggande, dvs. verka för att risken för återfall hos gärningsmannen 

minskar.
41

 Jag kommer att återkomma till den intressanta forskning som finns 

kring just detta sistnämnda syfte, lite längre fram.    

 Retributiv rättvisa, som vårt straffrättsliga system bygger på, syftar till att via 

statens maktutövning verka bestraffande. Den som begått ett brott ska tillfogas 

obehag och visst lidande genom att domstol utdömer ett straff för att sträva efter 

vedergällning eller en slags hämnd. Tankarna om vedergällning innebär alltså att 

den som begått ett brott ska ”betala för det denne begått och för sin skuld” genom 

att bestraffas.
42

 Fokus ligger inte på problemlösning, som inom den reparativa 

rättviseteorin, utan på att påvisa den misstänktes skuld; skuldfrågan är i sin tur 

avgörande för om straff ska utdömas. Syftet med retributiv rättvisa är därför att 

de som befinns skyldiga, dvs. för vilka skuld kan påvisas, ska bestraffas av staten 

för att åläggas obehag och för att förhindra återfall i brottslighet.
43 

  

 Sammanfattningsvis kan således konstateras att syftet med och varpå 

fokuseringen ligger skiljer sig åt vid en jämförelse av reparativ och retributiv 

rättvisa. Inom den retributiva rättviseteorin anses rättvisa alltså skapas genom 

vedergällning, medan rättvisa inom den reparativa rättviseteorin definieras som 

återställande av den skada som orsakats av det begångna brottet.
44

   

Ytterligare en grundläggande skillnad mellan de olika rättviseteorierna är 

tankesättet om hos vilka konflikten ligger när ett brott har begåtts. Inom den 

                                                     
40

 Norman & Öhman s 124; SOU 2000:105 s 47. 
41

 Marklund s 230. 
42

 SOU 2000:105 s 48; Asp, Ulväng & Jareborg s 47. 
43 Quinton s 136; SOU 2000:105 s 49. 
44

 Daly s 58; Zehr, Changing Lenses: A New Focus for Crime and Criminal Justice, Herald 

Press, 2005, s 186. 
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reparativa rättvisan anses brott vara en konflikt mellan gärningsmannen och 

brottsoffret, medan brottet anses vara en konflikt mellan staten och 

gärningsmannen inom den retributiva rättviseteorin.
45

 Inom den retributiva 

rättviseteorin kan det därför sägas att samhället ”stjäl” konflikten från de 

inblandade parterna.
46

 Huvudfokus läggs på konflikten mellan gärningsmannen 

och staten och den personliga konflikten mellan gärningsman och brottsoffer 

hamnar i bakgrunden. Det finns därför ingen direkt dialog mellan 

gärningsmannen och brottsoffret i ett straffsystem som bygger på den retributiva 

rättviseteorin, då det i ett sådant straffrättssystem alltså är staten som för 

processen och som genom bestraffning ålägger gärningsmannen obehag. Direkt 

fokus läggs inte på att försöka nå en försoning mellan gärningsman och 

brottsoffer, och konflikten dem emellan blir därför undanskymd. Inom den 

reparativa rättviseteorin förs däremot en dialog och förhandling mellan 

gärningsman och brottsoffer för att försöka nå en upprättelse för brottsoffret så 

att de negativa verkningarna av brottet kan återställas så gott det går. Huvudfokus 

i straffrättsliga system som bygger på den reparativa rättviseteorin, ligger därför 

på konflikten mellan gärningsman och brottsoffer.
47

        

 Även synsättet gällande vem gärningsmannen står i skuld till skiljer sig åt för 

de olika rättviseteorierna. Inom den retributiva rättviseteorin anses 

gärningsmannen stå i skuld huvudsakligen till staten och samhället, och därför 

ska staten och samhället bestraffa gärningsmannen. Gärningsmannen och 

brottsoffret får i och med detta därför en relativt passiv roll i processen. Inom den 

reparativa rättviseteorin anses istället gärningsmannen stå i huvudsaklig skuld till 

brottsoffret eftersom fokus placeras på de direkt involverade parterna.
48

  

 Detta är mycket intressant att uppmärksamma då skillnaden i synsättet på vem 

gärningsmannen står i skuld till även gör att det kan ifrågasättas vilken skada 

som är straffrättsligt mest relevant i det konkreta fallet. Om gärningsmannen 

huvudsakligen anses stå i skuld till staten, såsom inom den retributiva 
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rättviseteorin, torde det vara den skada som brottet åsamkat staten som är den 

straffrättsligt mest relevanta skadan. Skadan som orsakats brottsoffret hamnar 

därmed till viss del i skymundan, med ett sådant synsätt. Är synsättet däremot det 

motsatta, som inom den reparativa rättviseteorin, blir den skada som brottet 

åsamkat brottsoffret den straffrättsligt mest relevanta skadan eftersom 

gärningsmannen anses stå i huvudsaklig skuld till brottsoffret.
49

       

 Vid en jämförelse mellan de två olika rättviseteorierna, som är viktig att göra 

inför kommande diskussion om medling bör få en större alternativt mindre roll 

inom det straffrättsliga området, måste därför ställning tas till frågan om vem 

gärningsmannen bör ha den huvudsakliga konflikten med. Bör konflikten vara 

mellan gärningsman och brottsoffret eller bör den vara mellan gärningsman och 

staten? Vad är det som egentligen motiverar att parterna själva får äga sin 

konflikt i ett tvistemål men inte i ett brottmål? Kan det finnas anledning att i vart 

fall till viss del låta parterna få äga sin konflikt och lösa konflikten dem enskilda 

emellan? Mot bakgrund av hur vårt straffrättsliga system är utformat idag kan vi 

också ställa oss frågan om staten endast kan anses beskydda eller assistera det 

drabbade brottsoffret eller om staten faktiskt trätt in i brottsoffrets ställe som just 

brottsoffer? Om gärningsmannen anses stå i skuld till staten, torde det väl vara 

staten som drabbats av brottet och är det huvudsakliga brottsoffret? Eller ska 

såväl staten som den individ som drabbats av brottet betraktas som brottsoffer?  

 Dessa frågor samt frågan om vilken skada som är mest straffrättsligt relevant; 

den skada som drabbar brottsoffret eller den skada som kan anses drabba staten 

vid ett begånget brott, är i allra högsta grad relevant för diskussionen om 

medlingsinstitutets framtida roll inom det straffrättsliga systemet och tål 

definitivt att tänkas på. Medling vid brott bygger på en reparativ rättviseteori, där 

huvudfokus ligger på konflikten mellan gärningsman och brottsoffer. 

Medlingsinstitutet torde därför kunna tänkas få en större roll inom det 

straffrättsliga systemet om huvudfokus inte enbart läggs på den skada som kan 

sägas drabba staten och samhället när brott begås, utan även på den faktiska 

skada som drabbar brottsoffret. Jag kommer att återkomma till diskussionen om 
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hos vilka den straffrättsligt mest relevanta konflikten bör anses ligga, senare vid 

diskussionen om medlingsinstitutets framtida roll i vårt straffrättsliga system. 

  I nästkommande avsnitt ska medlingsinstitutets historiska utveckling i 

Sverige belysas innan jag därefter går in på hur medlingsinstitutet används idag 

inom det straffrättsliga systemet.    

 

3.4 Medlingsinstitutets historiska utveckling i Sverige   

Medling förekommer i Sverige inom flera olika rättsområden idag, varpå jag här 

ska nämna några exempel. Medling kan förekomma i dispositiva tvistemål, då 

domstolen enligt 42 kap. 17 § st. 2 rättegångsbalken (1942:740) får besluta om 

särskild medling, om båda parter samtycker till detta. Vidare så föreskrivs 

medling i arbetsrättsliga tvister enligt 46 § lagen (1976:580) om 

medbestämmande i arbetslivet. Medling förekommer också inom det 

familjerättsliga området genom familjerådgivning och så kallade 

samarbetssamtal (samtal om frågor gällande vårdnad, boende samt umgänge) 

som kommunerna ska sörja för enligt 5 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453). 

Även för arrende-, bostadsrätts- och hyrestvister finns medling föreskrivet i 2 och 

4 §§ lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder. Medlingsinstitutet 

används således inom flera olika rättsområden idag, varpå jag här endast givit 

några exempel. Av störst intresse för min uppsats är dock givetvis användningen 

av medlingsinstitutet inom det straffrättsliga området.          

 I slutet av 1980-talet började medling vid brott växa fram i Sverige och 

medlingsrörelsen kom till Sverige via Norge.
50

 De första medlingsprojekten vid 

brott började år 1987 i Hudiksvall och i Solna/Sundbyberg. Dessa två 

medlingsverksamheter skiljde sig dock åt relativt mycket. Projektet i Hudiksvall 

initierades av polisen och kom att växa fram inom ramen för det ordinarie arbete 

som bedrivs vid polismyndigheten. Medlingsprojektet syftade till att ingripa och 

förhindra att unga lagöverträdare skulle återfalla i brottslighet. Medlingen 

genomfördes av en polisman och målgruppen var lagöverträdare i åldern 12–18 
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år.
51

 Vanligast var att medling genomfördes vid brottstyperna skadegörelse, 

misshandel och i viss mån även vid stöld, rån, inbrott samt olaga hot.
52

    

 Medlingsprojektet i Solna/Sundbyberg startades samma år som projektet i 

Hudiksvall, men på initiativ av Skyddsvärnet
53

; syftet med detta projekt var att 

försöka åstadkomma ett möte och en förlikning mellan unga lagöverträdare och 

deras offer. Medlingen genomfördes av opartiska personer som arbetade ideellt 

med projektet och målgruppen har hittills varit ungdomar från åtta år och uppåt. 

De vanligaste brottstyperna som varit föremål för medling inom detta projekt är 

stöld och skadegörelse, samt en del andra konflikter såsom exempelvis 

mobbning.
54

     

 Några år efter projekten i Hudiksvall och Solna/Sundbyberg, närmare bestämt 

år 1994, startade ett medlingsprojekt som fick namnet ”Revansch” i Västerås. 

Syftet med denna verksamhet var att minska återfallen bland unga lagöverträdare 

och projektet var ett samarbete mellan främst socialförvaltningen, åklagare, 

polisen och några försäkringsbolag. Socialtjänsten hade dock huvudansvaret för 

verksamheten. Målgruppen var unga lagöverträdare i åldern 12–18 år som gjort 

sig skyldiga till snatteri, stöld eller skadegörelse. Ett år senare utvidgades 

verksamheten i ett projekt som fick namnet ”Duvan” och då kom även våldsbrott 

att omfattas.
55

  

 Medling vid brott fortsatte att utvecklas vid denna tid genom att 

medlingsverksamheter i Växjö, Uppsala och i Lund startades. År 1994 startade 

polisen och brottsofferjouren i Växjö ett medlingsprojekt med syftet att förhindra 

fortsatt brottslighet och åstadkomma en försoning mellan unga lagöverträdare 

och deras brottsoffer. Målgruppen i detta projekt var förstagångsbrottslingar som 

är under 18 år. Ett år senare startades ett medlingsprojekt även i Uppsala, med 
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två huvudsyften. Dels var syftet att på ett tidigt stadium ingripa och förhindra att 

unga lagöverträdare fortsätter att begå brott, dels var syftet att ge brottsoffren en 

möjlighet att påverka påföljden för den unge lagöverträdaren samt även få 

möjlighet att träffa den person som åsamkat dem skada. Medlingsprojektet i 

Uppsala var ett samarbete mellan kommunen och polisen och målgruppen var 

lagöverträdare under 18 år. Medlingen utfördes huvudsakligen av lekmän.
56

 

Samma år som medlingsprojektet i Uppsala initierades startade även ett projekt i 

Lund. Syftet med projektet i Lund var att få unga lagöverträdare att ta 

konsekvenser av sitt handlande och kompensera brottsoffret för skada, samt att 

minska återfallsrisken för unga lagöverträdare. Polisen hade huvudansvaret för 

projektet och medlingen utfördes av en projektanställd socionom.
57

   

 Dessa ovannämnda medlingsprojekt var således de första medlingsprojekten 

som startades i Sverige och de projekt som därför kom att inleda utvecklingen av 

medlingsverksamhet vid brott. Utvecklingen fortsatte med att Föreningen för 

medling i Sverige startade i början av år 1998 och föreningens syfte är att verka 

för en utveckling och spridning av medling som konfliktlösningsmetod i Sverige. 

Föreningen arbetar med att ta upp olika frågor rörande medling främst vid 

ungdomsbrott. Samma år som Föreningen för medling i Sverige bildades gav 

regeringen Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att inleda en 

försöksverksamhet med medling för unga lagöverträdare. Regeringen ville 

genom att ge Brå detta uppdrag vidareutveckla och utvidga medlings-

verksamheten i Sverige samt tillvarata de erfarenheter av medling som redan 

fanns. Syftet med uppdraget var även att kunna ta ställning till frågan om vilken 

roll medlingen ska ha i rättssystemet, genom att skapa ett underlag för 

ställningstagandet. Medlingsprojekten, som skulle ingå i försöksverksamheten 

skulle ha unga lagöverträdare i åldern 15–17 år som målgrupp och medlingen 

skulle präglas av frivillighet för både gärningsmannen och brottsoffret.
58

   

 Brå:s försöksverksamhet kom att omfatta 32 olika projekt, och många av de 

medlingsprojekt som startades har även fortsatt efter försökstidens slut. I 
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uppdraget som Brå fick av regeringen ingick även att göra en uppföljning av 

försöksverksamheten.
59

 Brå utvärderade försöksverksamheten efter cirka ett år 

och redovisade resultaten i fyra olika rapporter.
60

 Jag ska i nästkommande avsnitt 

belysa Brå:s försöksverksamhet närmare. Därefter kommer jag även 

uppmärksamma en del forskning som gjorts gällande medling för unga 

lagöverträdare, som också är av intresse för den kommande diskussionen.   

 

3.5 Brå:s försöksverksamhet  

3.5.1 Försöksverksamhetens utförande    

Som jag nämnt i föregående avsnitt fick Brå år 1998 i uppdrag av regeringen att 

inleda en försöksverksamhet med medling för unga lagöverträdare. Innan jag 

redogör för försöksverksamhetens olika resultat kan det vara av intresse att ge en 

kort beskrivning av försöksverksamheten.    

 Av de 32 medlingsprojekt i Sverige som kom att omfattas av 

försöksverksamheten hade tio procent redan en medlingsverksamhet igång 

medan övriga projekt som startades med försöksverksamheten var nya 

medlingsverksamheter. De olika projekten som ingick i Brå:s försöksverksamhet 

skiljde sig något åt vad gäller hur de var organiserade. Majoriteten av medlings-

projekten drevs i kommunal regi, vilket i de flesta fall innebar att projekten 

ingick som en del i socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Några få projekt 

som ingick i försöksverksamheten bedrevs dock istället av ideella föreningar 

eller organiserades inom polisens verksamhet. Även tillvägagångssättet för hur 

ärenden blir föremål för medling har skiljt sig åt i de olika projekten. Polisen har 

överlämnat flest ärenden till medling och även socialtjänsten alternativt 

socialtjänsten och polisen i samråd har överlämnat relativt många av de ärenden 

som blivit föremål för medling. Dock bör det nämnas att medling inte kunnat 

genomföras i samtliga av de ärenden som överlämnats till de olika 
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medlingsprojekten, på grund av hinder av något slag. Vanligast är att medlingen 

inte kunnat genomföras på grund av att brottsoffret inte velat medverka i 

medlingen av någon orsak, som t.ex. på grund av rädsla för gärningsmannen.
61

  

 De olika projekten har i sina medlingsverksamheter samarbetat med olika 

myndigheter och organisationer. Som exempel kan nämnas att samtliga 

medlingsprojekt som ingick i Brå:s försöksverksamhet har samarbetat med 

polisen och majoriteten av projekten har även haft samarbete med socialtjänsten. 

Andra samarbeten som de olika medlingsprojekten har haft har varit samarbete 

med kyrkan och andra religiösa samfund. Några få av projekten har även 

samarbetat med frivården, skolor eller med den lokala brottsofferjouren på 

respektive ort.
62

  

 Brå:s försöksverksamhet pågick under ett år och antalet genomförda 

medlingar som ligger till grund för Brå:s uppföljning av försöksverksamheten 

uppgick till 414 stycken. Majoriteten av antalet medlingar genomfördes i fyra av 

projekten, vilka var projekten i Hudiksvall/Nordanstig, Örnsköldsvik, Uppsala 

och Skövde. De vanligaste brottstyperna där medling genomfördes under 

försöksverksamheten var snatteri, stöld och skadegörelse. Medling genomfördes 

även vid olika vålds- och hotbrott såsom vid misshandel, rån och olaga hot, dock 

i mindre utsträckning än för de tidigare nämnda brottstyperna. Vanligast är att 

medlingarna i de olika projekten utförts av en socionom, men även 

lekmannamedlare har genomfört medlingar inom försöksverksamheten. 

Brottsoffren har varit både företag eller organisationer samt privatpersoner, i 

ungefär lika stor utsträckning. Drygt hälften av gärningsmännen i de genomförda 

medlingarna var under 18 år, och genomsnittsåldern på gärningsmannen var 15 

år.
63

 

 Det kan vara av intresse att nämna något om i vilket skede av rättsprocessen 

som de olika medlingsprojekten haft betydelse. Här torde det inte vara 

effektivitet som varit avgörande för när medling skett (dvs. vid vilken tidpunkt 
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medling torde vara mest effektiv), utan det är främst de praktiska 

förutsättningarna som varit styrande för vid vilken tidpunkt medling skett. Med 

praktiska förutsättningar menas t.ex. om det i det konkreta fallet funnits tid för 

medlingsmöte före den rättsliga prövningen, vilket varit beroende på hur snabbt 

ärendet överförts till medlingsprojektet och hur reglerna om handläggningstider 

för ungdomsmål är utformade. Av de flesta medlingsprotokoll från 

försöksverksamheten kan tyvärr inte utläsas om ärendet behandlats på något sätt i 

rättsprocessen och därmed inte heller utläsas vid vilken tidpunkt i rättsprocessen 

som medlingen har skett. I de protokoll där det har kunnat utläsas att ärendet 

behandlats i rättsprocessen har åtalsunderlåtelse meddelats i relativt många fall 

där medling skett. I de fall där ärendet som varit föremål för medling faktiskt har 

prövats i domstol har medling skett före domstolsprövningen i cirka hälften av 

fallen.
64

 Mot bakgrund av detta torde det enligt min mening därför tyvärr vara 

svårt att dra några generella slutsatser gällande vid vilken tidpunkt medling bör 

ske för att medlingen ska bli så lyckad som möjligt för både gärningsman och 

brottsoffer.    

 Brå redovisade, som jag tidigare nämnt, resultaten från försöksverksamheten i 

fyra olika rapporter
65

 och resultatet av försöksverksamheten med medling vid 

brott är givetvis intressant för kommande diskussion gällande medlingens 

framtida roll inom det straffrättsliga systemet.             
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3.5.2 Resultat från Brå:s försöksverksamhet – Gärningsmanna- och offerpers-

pektiv     

 

3.5.2.1 Inledning  

Två av Brå:s resultatrapporter från försöksverksamheten byggde på resultat från 

undersökningar gällande hur gärningsmännen respektive brottsoffren uppfattat 

medlingsförfarandet de deltagit i. Resultaten från dessa rapporter bör inte 

generaliseras till att de åsikter och tankar som framkommit delas av samtliga 

gärningsmän och brottsoffer som någon gång deltagit i medling i Sverige. Likväl 

är det dock intressant att belysa vilka resultat som kan utläsas från dessa två 

rapporter.                        

 Rapporten som baseras på studier om hur brottsoffer uppfattat medlingen de 

deltagit i bygger på två delstudier. Delstudierna bygger på intervjuer respektive 

enkätundersökningar med brottsoffer som deltagit i medling inom 

försöksverksamheten under tiden hösten 1998 till hösten 1999. Den ena 

delstudien utgörs av material från intervjuer med privatpersoner som blivit 

utsatta för brott och den andra delstudien utgörs av material från 

enkätundersökningar där brottsoffret är ett företag eller en organisation (som 

representerats av en företrädare från det konkreta företaget eller organisationen 

som deltagit i medlingen).
66

                  

 Rapporten som baseras på gärningsmännens syn på och upplevelser av 

medlingsverksamheten bygger på resultat från intervjuer med deltagande 

gärningsmän. Även denna rapport är uppdelad i två delrapporter, varav den ena 

bygger på intervjuer där gärningsmännen begått brott gentemot privatpersoner 

och den andra på intervjuer med gärningsmän som begått brott gentemot företag 

eller organisationer.
67
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3.5.2.2 Skäl till deltagande i medling 

Vad gäller brottsoffrens skäl till deltagande i medling visar resultaten av 

försöksverksamheten att de privatpersoner som utsatts för brott, som de själva 

upplevt som allvarliga brott, har valt att deltaga i medlingen för sin egen skull. 

Detta kan jämföras med att de privatpersoner som utsatts för, vad de själva 

upplevt som ett mindre allvarligt brott, uppgivit att de deltagit i 

medlingsverksamheten mestadels för gärningsmannens skull för att kunna hjälpa 

eller tillrättavisa gärningsmannen på något sätt. Denna intressanta skillnad torde 

kunna bero på flera anledningar. Det kan exempelvis tänkas att det finns ett 

större behov för de brottsoffer som upplever att de utsatts för ett allvarligt brott, 

att exempelvis få svar på sina frågor så att de kan börja bearbeta det som hänt för 

att slutligen känslomässigt kunna gå vidare. Detta behov är möjligen något 

mindre hos de brottsoffer som upplever det brott de blivit utsatta för som något 

mindre allvarligt.
68

      

 Vad gäller de företag eller organisationer som utsatts för brott angav de flesta, 

genom sin företrädare, att de deltagit i medlingsverksamheten för att försöka 

förhindra att gärningsmannen begår fler brott gentemot företaget eller 

organisationen, på grund av en ekonomisk oro.
69

 Några angav också i enkät-

undersökningen att anledningen till deras deltagande i medlingsverksamheten var 

att de ville reda ut situationen med gärningsmannen för att sedan kunna gå 

vidare.
70

         

 Sammanfattningsvis kan det alltså konstateras att skälen bakom varför 

brottsoffer vill deltaga i medling med gärningsmannen varierar, vilket inte alls är 

särskilt märkligt eftersom alla enskilda brottsoffer givetvis har egna känslor både 

beträffande det som hänt dem och beträffande synen på att möta gärningsmannen 

som åsamkat dem skada.    

 Vad gäller gärningsmännens syn på det egna deltagandet i medlings-
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verksamheterna kan följande sägas utifrån resultatet från rapporten. De flesta 

gärningsmän som deltagit i intervjuundersökningarna, såväl från den grupp av 

gärningsmän som begått brott gentemot en privatperson som den grupp av 

gärningsmän som begått brott gentemot ett företag eller en organisation, har 

angett att de uppfattat medlingen som frivillig. Några har angett att det i vissa fall 

funnits förväntningar på deltagande från föräldrar, socialsekreterare eller övrig 

omgivning, men förväntningarna har överlag i vart fall inte uppfattats som ett 

tvång till deltagande.
71

 De vanligaste anledningarna till varför gärningsmännen 

som begått brott gentemot privatpersoner ville deltaga i medlingen var att de 

kände skuld för det de gjort och att de ville be om ursäkt till brottsoffret.
72

 För 

den andra gruppen av gärningsmän, dvs. de gärningsmän som begått brott 

gentemot ett företag eller en organisation, angav de flesta att anledningen till 

deltagande i medlingsverksamheten var känslomässig och vanligast var att den 

egna skuldkänslan angavs som den tyngsta känslomässiga anledningen till 

deltagande.
73

    

 

3.5.2.3 Upplevelser av medling                  

Hur brottsoffren respektive gärningsmännen själva upplevde medlingen är viktigt 

att lyfta fram, eftersom de berörda parternas upplevelse är viktig för diskussionen 

om medlingens framtida roll inom det straffrättsliga systemet. Medför medling 

en positiv och bra upplevelse samt känsla för såväl brottsoffret som 

gärningsmannen, är detta nämligen ett starkt argument för att medling vid brott är 

en bra konfliktlösningsmetod, enligt min mening. Positiva upplevelser och en bra 

känsla hos brottsoffret gör att brottsoffret kan känna att han eller hon fått 

upprättelse och därmed lättare kan gå vidare känslomässigt. Hos gärningsman-

nen kan positiva upplevelser och bra känsla från medlingen tänkas få gärnings-

mannen att verkligen förstå vad han eller hon har gjort och ta konsekvenserna av 

detta, vilket torde kunna minska chanserna att gärningsmannen återfaller i 
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brottslighet.  Av Brå:s rapporter där gärningsmännen respektive brottsoffren 

berättar framgår följande beträffande hur de berörda parterna upplevt medlingen. 

 Av de brottsoffer som deltog i medlingsverksamheten har de flesta av de 

privatpersoner som utsatts för brott upplevt medlingen som något positivt. De 

flesta har beskrivit att de fått tillräckligt stort utrymme att framföra sina åsikter 

och därför känt sig mycket delaktiga i medlingsprocessen. Privatpersonerna har 

också beskrivit medlaren som professionell samt seriös och har även angett att de 

inte upplevt mötet med gärningsmannen som traumatiskt eller jobbigt då de flesta 

kände sig säkra vid medlingen och även upplevde ett visst övertag gentemot 

gärningsmannen. Majoriteten av företrädarna för de företag eller organisationer 

som utsatts för brott angav liknande beskrivningar som privatpersonerna vad 

gäller upplevelsen av medlingsprocessen. De flesta företrädarna har således 

angett att de upplevt medlingen som något positivt och att de inte känt något 

obehag eller någon rädsla inför mötet med gärningsmannen.
74

        

 Majoriteten av brottsoffren, både från gruppen där brottsoffret är en 

privatperson och från gruppen där brottsoffret  är ett företag eller en organisation, 

har angett att de känt en lättnad efter medlingen då de fått träffa gärningsmannen 

och reda ut händelsen samt i de flesta fall fått mottaga en ursäkt som uppfattats 

som äkta och ärligt menad. Det negativa med brottsoffrens upplevelse som 

framkommit genom undersökningarna är att de flesta från den grupp som utgörs 

av brottsoffer som är ett företag eller en privatperson upplevt medlingsprocessen 

som något tidskrävande. I övrigt har således de flesta av de brottsoffer som 

intervjuats respektive deltagit i enkätundersökningen upplevt medlingen som 

något positivt och som en bra konfliktlösningsmetod.     

 Vad gäller gärningsmännens upplevelse av medlingsförfarandet har följande 

framkommit från intervjuundersökningarna. Bland de gärningsmän som begått 

brott gentemot ett företag eller en organisation har majoriteten angett att 

medlingssituationen varit något nervös och spänd men att de vid medlingen blivit 

respektfullt behandlade och fått tillräckligt utrymme att berätta sin version av 

händelsen. De flesta av gärningsmännen i denna grupp har även uppfattat 
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medlaren som rättvis och opartisk. Medlaren har inte ställt sig på någons sida vid 

medlingen utan agerat neutralt genom att ställa samma frågor till båda parter, ge 

båda parter lika stort utrymme att berätta etc.
75

             

 Vad gäller den andra gruppen av gärningsmän, dvs. gärningsmännen som 

begått brott gentemot en privatperson, har de flesta angett att de känt ett visst 

obehag och en nervositet inför mötet med brottsoffret. Flertalet av 

gärningsmännen har dock även angivit att de vid medlingen fått tillräckligt 

utrymme att berätta sin version av händelsen och blivit respektfullt behandlade. 

Synen på medlaren har av majoriteten av gärningsmännen i denna grupp varit 

mycket positiv. De allra flesta har upplevt medlaren som rättvis och opartisk då 

medlaren fördelat ordet mellan parterna jämnt och inte tagit ställning i medlingen 

utan hållit sig neutral genom hela medlingsprocessen.
76

 Således har även maj-

oriteten av de gärningsmän som begått brott gentemot en privatperson upplevt 

medlingsförfarandet som något mestadels positivt.    

 

3.5.2.4 Effekter av medling  

Slutligen ska något sägas om vilken effekt gärningsmännen och brottsoffren 

upplevt att medlingen de deltagit i har haft. Av de gärningsmän som begått ett 

brott gentemot en privatperson har de flesta angett att möjligheten att be 

brottsoffret om ursäkt och ställa till rätta det som brottet åsamkat så gott det har 

varit möjligt har haft positiva effekter på relationen mellan gärningsman och 

brottsoffer. De flesta angav också att de efter medlingen tydligare förstått vad de 

faktiskt gjort och därmed påverkat de i riktningen att avhålla sig från ny 

brottslighet.
77

 Även vad gäller gärningsmännen som begått brott gentemot ett 

företag eller en organisation har majoriteten i enkätundersökningarna angett att 

medlingen har påverkat dem. De har fått en djupare förståelse för vad brott 

faktiskt får för konsekvenser för brottsoffret och de flesta har därför också angett 
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att medlingen påverkat de i riktningen att avhålla sig från att begå nya brott.
78

 

 Sammanfattningsvis kan utifrån Brå:s undersökningar av gärningsmäns 

uppfattning av medling konstateras att majoriteten av gärningsmännen som 

deltagit anser att medlingen har påverkat de ”i rätt riktning” och därmed varit en 

väldigt bra konfliktlösningsmetod.    

 Brottsoffrens syn på effekterna av att ha deltagit i medling är mestadels 

mycket positiv. Flertalet av brottsoffren har angett att medlingen varit en 

konfliktlösningsmetod som givit dem möjlighet att dels tillfredsställa sitt 

psykiska och känslomässiga behov efter händelsen, dels delta i samhällets arbete 

med att förebygga brottslighet bland ungdomar. Majoriteten av privatpersonerna 

som utsatts för brott angav också att de känt en lättnad efter att ha deltagit i 

medlingsförfarandet och att deras tidigare rädsla för att bli utsatt för nytt brott 

även minskat efter medlingen. Flertalet av brottsoffren från den grupp av 

brottsoffer som utgjordes av företag eller organisationer har angett i 

enkätundersökningen att de ansett att medlingen varit något positivt då medling 

som konfliktlösningsmetod kan bidra till att tillrättavisa gärningsmannen och få 

denne att undvika ny brottslighet.
79

           

 Sammanfattningsvis har således såväl de privatpersoner som utsatts för brott 

som de företag eller organisationer som utsatts för brott upplevt medling som en 

mycket bra konfliktlösningsmetod som haft flera positiva och viktiga effekter för 

att kunna gå vidare efter händelsen.               

 Mot bakgrund av Brå:s undersökningar kan alltså konstateras att majoriteten 

av såväl de deltagande gärningsmännen som de deltagande brottsoffren har 

upplevt medlingsförfarandet som något övervägande positivt och som en 

konfliktslösningsmetod som haft flera efterföljande viktiga och goda effekter. Att 

de berörda parterna upplever medlingen på detta sätt torde vara ett mycket starkt 

argument för att medlingen ska ha en tydlig roll i det straffrättsliga systemet, 

enligt min mening. Jag kommer att återkomma till detta längre fram i 

diskussionen gällande medlingens framtida roll inom det straffrättsliga systemet. 
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3.5.3 Resultat från Brå:s försöksverksamhet – Brå:s slutbedömning    

Brå publicerade i slutrapporten
80

 från försöksverksamheten med medling vid 

brott sin slutliga bedömning gällande medlingsverksamhetens framtid i Sverige 

baserat på vad som framkommit genom den utförda försöksverksamheten. Det 

Brå lyfter fram i slutrapporten gällande hur medlingsverksamheten bör utvecklas 

ska i det följande sammanfattas, eftersom Brå:s bedömning utifrån 

försöksverksamheten givetvis är viktig för diskussionen om medlingens framtida 

roll inom det straffrättsliga systemet.               

 En utvärdering av resultatet från Brå:s försöksverksamhet med medling vid 

brott visar att kommunernas socialtjänst är den instans som är bäst lämpad för att 

driva medlingsverksamhet. Därför bör medlingsverksamheter organiseras i 

kommunernas socialtjänst, enligt Brå:s mening, eftersom att det i kommunernas 

socialtjänst finns människor med lämplig utbildning och vana att arbete med 

denna typ av problem, vilket gör att förutsättningarna för en väl fungerande 

medlingsverksamhet med bra kvalité är goda. Förutsättningarna för ett samarbete 

med rättsväsendet torde också vara goda om medling vid brott organiseras i 

kommunernas socialtjänst. En sådan organisation av medlingen underlättar också 

överföring av ärenden till medlingsverksamheten eftersom sekretessreglerna inte 

vid en sådan organisation kommer att utgöra något hinder.         

 Brå framhåller dock att det är svårt att dra några generella slutsatser gällande 

hur det skulle fungerat om medlingsverksamheten placerats hos någon annan 

instans, då nästan alla projekt som ingått i försöksverksamheten är organiserade 

inom kommunernas socialtjänst på ett eller annat sätt. Resultatet från 

försöksverksamheten visar ändock att de få helt ideellt drivna medlingsprojekt 

som ingått i försöksverksamheten har haft svårt att få ärenden överförda till sig 

på grund av sekretessregler. Det beskrivna problemet finns, som jag tidigare 

nämnt, alltså inte om medlingsverksamheten förläggs hos kommunernas 

socialtjänst. Utvärderingen av resultatet visar också att de medlingsprojekt som 
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bedrivits inom kommunernas socialtjänst fristående från socialtjänstens ordinarie 

arbete har varit de bäst fungerande. Det beror främst på att socialtjänsten, i de fall 

där medlingsverksamheten bedrivits parallellt med det ordinarie arbetet, på grund 

av mer akuta arbetsuppgifter ofta har fått avstå från medlingsuppgiften.
81

  

 Vidare så visar resultatet från försöksverksamheten att det finns ett behov, hos 

såväl polis som åklagare, av tydligare regelverk för medlingsverksamhet för att 

medling vid brott ska kunna utvecklas som alternativ konfliktlösningsmetod 

inom det straffrättsliga systemet. Bland annat behövs ett regelverk för att 

klargöra hur rättsväsendet ska förhålla sig till medling, t.ex. hur ärenden kan 

överföras till medlingsverksamhet och hur en planerad eller en genomförd 

medling ska påverka ordinarie rättsprocess i domstol. Även syftet med medling 

vid brott bör klargöras genom att på ett tydligt sätt definieras om en lagstiftning 

på området skapas. Enligt Brå är de tydligaste syftena som kommit till uttryck 

inom försöksverksamheten, att dels minska riskerna för att unga lagöverträdare 

återfaller i brottslighet, dels minska brottsoffrens lidande genom att de erbjuds en 

konfliktlösningsmetod som kan kännas bra psykiskt samt känslomässigt, vilket 

kan underlätta för brottsoffren att gå vidare efter händelsen.       

 Det finns således både ett gärningsmannainriktat och ett brottsofferinriktat 

syfte med medling vid brott.  Utifrån det gärningsmannainriktade syftet, dvs. 

syftet att minska riskerna att unga lagöverträdare återfaller i brottslighet, bör det 

enligt Brå inför en kommande eventuell utveckling av medlingsinstitutet vid 

brott diskuteras i vilka fall medling ska erbjudas. Om det övergripande syftet 

bl.a. är att minska risken för återfall i brottslighet kan det ifrågasättas om medling 

verkligen generellt ska erbjudas för bagatellartade brott såsom exempelvis 

snatteri
82

 oavsett om det i det aktuella fallet bedöms finnas en återfallsrisk eller 

inte. Syftet med medling vid brott och utformningen av samt tillvägagångssättet 

för medlingsinstitutet bör avspegla varandra. Vad jag menar är att det 

eftersträvade syftet med medlingen bör styra utformningen beträffande hur 
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medling vid brott ska användas, eftersom det är då som syftet bäst kan uppnås. 

Om användandet av medling vid brott inte utformas mot bakgrund av det syftet 

som definierats för medlingsverksamheten blir allt väldigt motsägelsefullt.  

 Här tycker jag att en jämförelse kan göras med hur den straffrättsliga påföljden 

skyddstillsyn används, även om medling inte är en påföljd. Skyddstillsyn ska 

exempelvis väljas framför villkorlig dom om det bedöms finnas en risk för att 

lagöverträdaren återfaller i brottslighet, eftersom skyddstillsyn är mer 

ingripande.
83

 Skulle skyddstillsyn börja användas som en generell påföljd för 

samtliga som begått brott som når upp till en viss svårhet skulle det bli svårt att 

säga att skyddstillsyn är en påföljd som ska väljas när risk för återfall i 

brottslighet finns. Påföljden skyddstillsyn skulle då kunna sägas få ett annat 

syfte, eftersom det inte torde kunna påstås att alla som någon gång begått brott av 

en viss svårhet riskerar att återfalla i brottslighet. En sådan generalisering bör och 

kan inte göras enligt min mening. Mot bakgrund av denna jämförelse håller jag 

därför med vad Brå anför i sin slutrapport; medling bör enligt deras uppfattning 

inte utvecklas till en konfliktlösningsmetod som generellt erbjuds alla unga 

lagöverträdare som begått brott, utan istället bör hänsyn i varje enskilt fall tas till 

gärningsmannens övriga livssituation för att kunna se om det finns några 

eventuella faktorer som kan tala för att gärningsmannen löper en risk att återfalla 

i brottslighet.
84

  

 Beträffande det andra huvudsakliga syftet, dvs. det brottsofferinriktade syftet 

anför Brå följande i slutrapporten. För att brottsoffrens lidande ska kunna 

minskas genom att de psykiskt och känslomässigt lättare kan gå vidare efter att 

händelsen varit föremål för en medlingsprocess, är det av stor vikt att brottsoffren 

upplever medlingsförfarandet som tryggt och professionellt. Därför finns ett 

behov av att satsa på utbildning och kunskapsutveckling gällande brottsoffers 

behov och reaktioner för de som kommer att utföra medlingsprocesser för att 

medling vid brott ska vara en väl fungerande konfliktlösningsmetod.
85
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Brottsoffren måste kunna känna en säkerhet, vilket naturligen underlättas om de 

upplever medlaren som kunnig och säker på det han eller hon gör. En osäker och 

oprofessionell medlare riskerar att skapa oro och obehag hos brottsoffret, och det 

brottsofferinriktade syftet går då förlorat, enligt min mening.   

 Brå avslutar sin slutrapport med att konstatera att medling vid brott är en ung 

och tämligen outvecklad verksamhet. Därför behövs det satsas på utbildning och 

kunskapsutveckling om en eventuell utvidgning av medlingsverksamheten ska 

ske framöver. Som ett led i kunskapsutvecklingen gällande medling vid brott är 

det även lämpligt att de medlingsprojekt som deltagit i försöksverksamheten 

utbyter erfarenheter med varandra.
86

   

 Jag kommer att återkomma till det som framkommit från Brå:s 

försöksverksamhet längre fram, vid diskussionen om medlingens framtida roll 

inom rättssystemet. Jag kommer även att beröra den övriga forskning som finns 

och är av intresse för denna diskussion, men först ska i nästkommande avsnitt 

belysas den lagstiftning som tillkom efter Brå:s genomförda försöksverksamhet. 

 

3.6 Medling vid brott – utveckling och lagstiftning  

 

3.6.1 Utveckling av medling vid brott på 2000-talet 

Brå:s försöksverksamhet, som jag belyst i föregående avsnitt, bidrog i allra 

högsta grad till att medlingsverksamheten började utvecklas alltmer i början av 

2000-talet. Efter försöksverksamheten tillsattes nämligen en statlig utredning
87

 

vars uppgift var att utreda vilken roll i rättssystemet som medling vid brott bör 

ha. Utredningen kom att leda till att det stiftades en särskild lag om medling i 

början av 2000-talet – lag (2002:445) om medling med anledning av brott. Lagen 

tillkom bl.a. för att klargöra syftena med medling och också vilka 

förutsättningarna ska vara för att medling vid brott ska vara möjligt, eftersom det 

är mycket viktigt ut rättssäkerhetssynpunkt att medling vid brott utvecklas lika i 
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hela landet.
88

 Jag kommer att återkomma till det viktigaste i medlingslagen i 

nästkommande avsnitt.     

 Utvecklingen av medling vid brott fortsatte efter införandet av medlingslagen 

med att Brå fick i uppdrag av regeringen
89

 att från och med år 2003 och framåt 

fördela ekonomiskt stöd för att utveckla befintliga medlingsverksamheter samt 

för att nya medlingsverksamheter ska kunna startas, så att medling vid brott kan 

erbjudas i hela landet. I Brå:s uppdrag ingår även att kvalitetssäkra de 

medlingsverksamheter som finns bl.a. genom att utbilda medlare. Bakgrunden till 

uppdraget var att Brå på våren 2003 hade genomfört en enkätundersökning 

gällande omfattningen av medlingsverksamhet vid brott bland landets 

kommuner. Utifrån resultaten från enkätundersökningen gick det nämligen att 

dra slutsatsen att det fanns ett stort behov av att utveckla medling vid brott som 

verksamhet både vad gäller kvalitet, för redan etablerade medlingsverksamheter, 

och kvantitet, genom att nya medlingsverksamheter startas upp på fler håll i 

landet.
90

   

 Utvecklingen av medling vid brott fortsatte ytterligare då riksdagen i maj 2006 

beslutade att stärka medlingens roll vid brott genom att göra kommunerna 

skyldiga att kunna erbjuda unga lagöverträdare, dvs. lagöverträdare under 21 år, 

medling vid brott, se 5 kap. 1 c § socialtjänstlagen (2001:453). Idag används 

medling vid brott därför som ett komplement till ordinarie rättsprocess.
91

 Jag ska 

i nästkommande avsnitt belysa den viktigaste lagstiftning som finns gällande 

medling vid brott.   

 

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

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

ramlag
92

 som enligt lagens första paragraf reglerar sådan medlingsverksamhet 

vid brott som anordnas av en kommun eller av staten. Definitionen av medling 
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enligt medlingslagen framgår av 2 § där det anges att medling är ett möte mellan 

gärningsman och målsägande inför en medlare, där de berörda parterna möts för 

att tala om brottet och dess följder.       

 Som jag nämnde i föregående avsnitt tillkom medlingslagen bl.a. för att 

tydliggöra syftet med medling samt vilka förutsättningar som ska gälla för att 

medling vid brott ska kunna ske. Därav stadgas i 3 § medlingslagen att målet 

med medling vid brott är att minska de negativa följderna av det begångna 

brottet, genom att medlingen ska syfta till en ökad insikt hos gärningsmannen 

beträffande brottets konsekvenser samt syfta till att målsägande får en möjlighet 

att bearbeta sina upplevelser kring händelsen. Medlingen ska enligt 3 § ske i båda 

parters intresse, och därför är det viktigt att medlaren är opartisk och kompetent, 

vilket är ett krav som stadgas i 4 § medlingslagen.     

 I 5 § medlingslagen stadgas de förutsättningar som måste vara uppfyllda för 

att medling ska kunna ske. Förutsättningarna som anges är: frivillighet hos 

gärningsman och brottsoffer att deltaga, att brottet är polisanmält, att 

gärningsmannen erkänt gärningen eller delaktighet i gärningen samt att 

medlingen framstår som lämplig mot bakgrund av samtliga omständigheter. 
93

 

 Medlingslagen är inte en särskilt omfattande lag, då den endast innehåller ett 

tiotal paragrafer. Övrigt som regleras i lagen är hur förberedelserna inför ett 

medlingsmöte ska ske och kortfattat även hur medlingsmötet ska gå till.
94

 Det 

torde för min kommande diskussion, om medlingens framtida roll inom det 

straffrättsliga systemet, inte tjäna något till att redogöra för samtliga paragrafers 

innehåll i medlingslagen. Därför nöjer jag mig med att i detta avsnitt endast ha 

belyst de paragrafer jag anser vara viktigast för kommande diskussion. Det kan 

dock vara intressant att nämna något kort om den övriga lagstiftningen som finns 

och som berör medling vid brott, utöver medlingslagen, vilket jag därför ska göra 

i nästkommande avsnitt.   

                                                     
93

 Medling är t.ex. normalt inte lämpligt vid sexualbrott, s.k. brottsofferlösa brott (som t.ex. 

narkotikabrott) samt vid våldsbrott i nära relationer, uttalar regeringen i förarbeten till 

medlingslagen, se Prop. 2001/02:126 s 40. 
94 T.ex. ska båda parter ges möjlighet att berätta om sin upplevelse av det inträffade brottet och 

målsägande ska ges möjlighet att framställa önskemål om gottgörelse för det inträffade, enligt 9 

§ medlingslagen. 
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3.6.3 Övrig lagstiftning av viss relevans för medling vid brott  

Utöver medlingslagen, som jag ovan redogjort för, finns även viss annan 

lagstiftning som berör medling vid brott på ett eller annat sätt. Jag ska i detta 

avsnitt belysa den lagstiftning jag anser vara viktigast för medling vid brott.  

 I lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL) 

finns de särskilda handläggningsregler i brottmål som gäller för unga 

lagöverträdare, dvs. lagöverträdare under 21 år. Hänsyn måste tas till dessa 

särskilda bestämmelser och därför påverkar de medlingsverksamhetens framtida 

utvecklingsmöjligheter. Det är framför allt vissa bestämmelser i LUL som är 

särskilt viktiga att ha vetskap om inför kommande diskussion om medlingens 

framtida roll vid brott och dessa bestämmelser ska jag kort redogöra för här.   

 I LUL finns särskilda regler om hur förundersökningen ska bedrivas när det 

gäller unga lagöverträdare. I 2 § LUL stadgas bl.a. att en förundersökning mot 

den lagöverträdare som är under 18 år normalt ska ledas av en polisman eller 

åklagare, som är särskild lämpad för uppgiften baserat på intresse och fallenhet 

för arbete med unga lagöverträdare. Av paragrafens andra stycke framgår även 

att det om möjligt ska vara samma polismän och åklagare som anlitas för den nya 

förundersökningen eller utredningen gällande den unge lagöverträdaren om 

denne varit aktuell för förundersökning eller utredning tidigare. I lagen stadgas 

även ett slags kommunikationskrav som rör polisen och socialtjänsten. Av 6 § 

LUL framgår nämligen att polisen ska underrätta socialtjänsten om någon under 

18 år misstänks för brott och av underrättelsen ska även den unge 

lagöverträdarens inställning till medling framgå.  Polisen har ingen generell skyl-

dighet att tillfråga den unge lagöverträdaren om denne vill deltaga i medling, 

men om polisen ställer frågan så måste den unge lagöverträdarens inställning 

däremot noteras, så att socialtjänsten kan se vilka ärenden som medling erbjudits. 

Detta medför att socialtjänsten i ett tidigt skede kan ta ställning till om medling 

ska ske i det aktuella fallet vid bedömningen av vilka åtgärder som ska vidtas för 
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den unge lagöverträdaren, och på så vis underlätta medlingsverksamheten.
95

  

 I LUL finns också särskilda regler om hur förundersökning och åtalsprövning 

ska ske för unga lagöverträdare. En förundersökning mot en lagöverträdare som 

ännu inte fyllt 18 år ska bedrivas särskilt skyndsamt, enligt 4 § LUL. Senast inom 

sex veckor, räknat från dagen då den unge lagöverträdaren delgavs misstanke om 

brott, ska förundersökningen vara avslutad och beslut i åtalsfrågan vara fattat, 

enligt nyssnämnda paragraf. Dock anges i paragrafen att denna uppställda 

tidsfrist får överskridas bl.a. om det är nödvändigt med hänsyn till att den unge 

lagöverträdaren ska delta i medling i enlighet med medlingslagen. Denna 

möjlighet i 4 § LUL att överskrida den angivna tidsfristen torde således kunna 

underlätta att medling vid brott kan komma till stånd för unga lagöverträdare i de 

fall där medling annars inte kunnat ske på grund av problem med tidsfristen. 

 Tillämpning av regeln om att tidsfristen får överskridas förutsätter dock att ett 

medlingsmöte är planerat, vilket gör att det inte är tillräckligt att gärningsmannen 

endast uttryckt en vilja att delta i medling. Tidsfristen får alltså enbart 

överskridas i de fall där medling faktiskt ska äga rum. Möjligheten att kunna 

förlänga tidsfristen innebär även att fler medlingar kan beaktas av åklagaren vid 

en bedömning av huruvida åtalsunderlåtelse ska meddelas. Enligt 17 § st. 3 LUL 

ska åklagaren nämligen vid en bedömning av åtalsunderlåtelse, särskilt beakta 

bl.a. den unge lagöverträdarens vilja att medverka till att medling enligt 

medlingslagen kommer till stånd. Det är således den unge lagöverträdarens 

subjektiva inställning som hänsyn ska tas till vad gäller en eventuell 

åtalsunderlåtelse, dvs. här krävs det inte att ett medlingsmöte faktiskt kommer till 

stånd.
96

 Att tidsfristen för handläggning vid ungdomsmål kan förlängas under 

vissa förutsättningar, enligt 4 § LUL, medför sammanfattningsvis att fler 

medlingsförfaranden kan äga rum utan hinder av tidsfristen, vilket i sin tur gör att 

åklagare även i större utsträckning kan ta hänsyn till att medling enligt 

medlingslagen har skett vid en bedömning om åtalsunderlåtelse ska meddelas i 

                                                     
95

 Prop. 2001/02:126 s 43. 
96 Det nämnda kan tyckas anmärkningsvärt och medföra risker att medling blir en slags 

undanflykt för vissa unga lagöverträdare. Jag kommer att återkomma till det nyssnämnda i 

avsnitt 4.5.3. 
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det enskilda fallet eller ej.
97

   

 LUL innehåller även särskilda bestämmelser för unga lagöverträdare bl.a. 

gällande personutredning och särskilda regler för rättegång. Det är dock främst 

de ovan berörda bestämmelserna som är av intresse för kommande diskussion om 

medlingens framtida roll inom straffrättssystemet, och därför väljer jag att inte ta 

upp några andra bestämmelser i LUL.              

 Utöver bestämmelserna i LUL finns även bestämmelser i annan lagstiftning 

som kan göra det möjligt att beakta att medling har skett. Enligt 29 kap. 5 § p. 2 

BrB ska vid straffmätningen hänsyn tas till om gärningsmannen försökt 

förebygga, avhjälpa eller begränsa skadliga verkningar av brottet. I 30 kap. 4 § 

BrB stadgas vidare att rätten vid påföljdsvalet ska fästa avseende vid sådana 

omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse, och därvid 

speciellt beakta omständigheter som anges i 29 kap. 5 § BrB. I förarbetena till 29 

kap. 5 § BrB anges att punkten två främst är avsedd att tillämpas i situationer där 

gärningsmannen handlat på eget initiativ, dvs. innan han vet att han har avslöjats. 

Som exempel nämns bl.a. att den som stulit något väljer att återlämna det stulna 

eller att den som misshandlat någon hjälper denne till sjukhus och på så vis 

förebygger skadliga verkningar. Dock nämns även i förarbetena att det med detta 

sagt inte är helt uteslutet att bestämmelsen i vissa fall kan tillämpas då 

gärningsmannen först efter att han eller hon har blivit upptäckt t.ex. ekonomiskt 

kompenserar brottsoffret.
98

 Detta gör således att det kan finnas en möjlighet för 

rätten att i vissa fall beakta det faktum att gärningsmannen deltagit i ett 

medlingsförfarande vid straffmätningen och därmed även senare vid 

påföljdsvalet. Exakt hur stor denna möjlighet är vågar jag dock inte spekulera i.

 Sammanfattningsvis finns det utöver medlingslagen även annan lagstiftning 

som bör kännas till vid en diskussion beträffande vilken plats medling bör ha 

inom det straffrättsliga systemet i framtiden. I nästkommande avsnitt ska den 

forskning som för närvarande finns gällande medling vid brott belysas. Resultat 

från forskningen som finns är nämligen i allra högsta grad av intresse för 
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 Prop. 2005/06:165 s 109. 
98

 Prop. 1987/88:120 s 91 f. 
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kommande diskussion, särskilt eftersom medling vid brott är en relativt ung samt 

förhållandevis outvecklad verksamhet.   

 

3.7 Forskning kring medling vid brott        

I Sverige finns utöver Brå:s olika resultatrapporter, som jag tidigare redogjort för 

i avsnitt 3.5, väldigt lite forskning kring medling vid brott. Den lilla forskning 

som finns är vanligen gjord utifrån ett kriminologiskt eller sociologiskt 

perspektiv, och således inte utifrån ett juridiskt perspektiv.
99

 Därför torde det 

vara svårt att dra några generella slutsatser av de forskningsresultat som finns, 

men det är ändock intressant att belysa vad som framkommit i olika studier inför 

kommande diskussion gällande vilken roll medling vid brott bör ha i framtiden.

 Den svenska forskning som torde vara av störst intresse för min uppsats, 

utöver de undersökningar som utförts av Brå, utgörs av en licentiatavhandling 

som Staffan Sehlin gav ut år 2009.
100

 I avhandlingen undersöker Sehlin om 

medling vid brott förebygger återfall i brottslighet bland unga lagöverträdare. 

Denna återfallsstudie är baserad på intervjuer av medlare från medlings-

verksamheterna i Hudiksvall och Örnsköldsvik, av poliser vid polismyndig-

heterna i Gävleborg och Västernorrlandslän samt Rikspolisstyrelsen, av åklagare 

från åklagarkammaren i Sundsvall och Gävle samt av statistiker vid Brå. 

Intervjuerna har genomförts bl.a. med syfte att få en inblick i de aktuella 

medlingsverksamheternas arbetssätt och organisation samt för att få en inblick i 

den lagföringsstatistik som funnits gällande unga lagöverträdare. Lagförings-

statistik från Brå, uppgifter från polisens misstankeregister avseende 

polismyndigheterna i Gävleborg och Västernorrlands län samt medlings-

protokoll från Hudiksvalls och Örnsköldsviks medlingsverksamheter, utgör det 

material som legat till grund för återfallstudien.
101

 Jag väljer att utelämna en 

redogörelse för exakt hur studien har gått till och istället fokusera på de 

                                                     
99

 Marklund s 15. 
100

 Staffan Sehlin, Förebygger medling återfall i brott bland unga gärningsmän? En åter-

fallsstudie av medlingsverksamheterna i Hudiksvall & Örnsköldsvik, Sociologiska Institutionen 

Umeå Universitet 2009. 
101

 Sehlin s 51. 
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intressanta resultat som kan utläsas utifrån studien.   

 Resultaten från återfallsstudien i Sehlins avhandling visar positiva effekter vad 

gäller medlingens påverkan på återfallsfrekvens hos de unga lagöverträdare som 

ingått i studien. De unga lagöverträdare som deltagit i medlingen har, enligt 

studiens resultat, i mindre utsträckning återfallit i brottslighet i jämförelse med de 

unga lagöverträdare som inte deltagit i någon medlingsverksamhet.
102

 I studien 

har brott mot liv och hälsa, brott mot frihet och frid, tillgreppsbrott såsom t.ex. 

stöld och rån samt skadegörelsebrott ingått och för samtliga dessa olika 

brottskategorier visar resultat från studien att medling minskar risken för att de 

unga lagöverträdarna ska återfalla i brottslighet.
103

     

 Sammanfattningsvis visar Sehlins återfallsstudie således att medling har 

positiva effekter vad gäller att motverka att unga lagöverträdare återfaller i 

brottslighet. Även om inga generella större slutsatser kanske kan dras utifrån 

enbart denna studie så är detta ändock en unik studie på grund av det faktum att 

många unga lagöverträdare ingått i studien.
104

 Därför har resultaten som 

återfallsstudien visar definitivt en stor betydelse för frågan hur medling vid brott 

bör användas i framtiden. Utöver Sehlins återfallsstudie finns ytterligare ett par 

forskningsprojekt som genomförts, men som jag inledningsvis nämnde i detta 

avsnitt har de forskningsprojekt som genomförts beträffande medling vid brott 

genomförts utifrån ett kriminologiskt eller sociologiskt perspektiv,
105

 och inte 

utifrån ett juridiskt perspektiv som denna uppsats syftar till.      

 Det finns dock relativt många utvärderingar och undersökningar av olika 

medlingsprojekt som gjorts utomlands. Den internationella forskning som finns 

kan oftast delas in utifrån två olika kategorier, där den ena utgörs av forskning 

rörande medlingens effekter (t.ex. effekter på återfallsfrekvens och liknande 

frågor) och den andra utgörs av undersökningar gällande parternas upplevelser av 
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 Sehlin s 67. 
103

 Sehlin s 73. 
104

 Sehlin s 79. 
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 Se t.ex. Lise-Lotte Rytterbro, Medling – möte med möjligheter, en analys av en nygammal 

reaktion på brott, Kriminologiska institutionen Stockholms Universitet 2002, samt Lottie 

Wahlin, Maritha Jacobsson & Tommy Andersson, Medling vid brott – Till nytta för 

brottsoffret? En studie om medlingssamtal och dess ställning i rättssystemet, Umeå Universitet 

2008–2010. 
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den genomförda medlingsprocessen. Resultaten från några av de 

forskningsprojekt som genomförts utomlands kan vara intressanta att belysa inför 

den kommande diskussionen gällande hur utvecklingen av medling vid brott i 

Sverige bör ske. 
106

 

 År 1994 redovisades resultaten från en stor amerikansk undersökning där flera 

hundra gärningsmän och brottsoffer, som deltagit i fyra medlingsprojekt som 

genomförts i USA på olika platser, ingick.
107

 Resultaten från denna undersökning 

visar att brottsoffren ville deltaga i medlingsprocessen för att på något sätt hjälpa 

gärningsmannen och för att få en möjlighet att berätta för gärningsmannen vilka 

konsekvenser brottet har medfört. Viktigt för brottsoffret var också att få ställa 

frågor till gärningsmannen samt att få möjlighet att förhandla fram en 

kompensation. Resultaten från undersökningen visar också att medlingen ledde 

till att brottsoffrens känslor av oro och rädsla efter händelsen minskar när 

medling genomförts, samt att de brottsoffer som deltagit i medling också i många 

fall känner sig mer delaktiga i ordinarie rättsprocess jämfört med de brottsoffer 

som inte deltagit i medling.                 

 Mestadels visar således resultatet från denna amerikanska undersökning på 

positiva effekter och känslor för brottsoffret när medling har genomförts. I 

studien framkommer dock även viss kritik mot medlingsprocessen av några få av 

de brottsoffer som ingick i studien. Dessa brottsoffers kritik består bl.a. i 

missnöje med medlaren, missnöje över gärningsmannens attityd vid 

medlingsförfarandet samt missnöje över en känsla av att tvingas att deltaga i 

medlingsprocessen. Den kritik som framkommit i denna studie är viktig att ta 

hänsyn till, enligt min mening. Brottsoffrens missnöje avspeglar hur viktigt 

frivilligt deltagande vid medling är såväl hos brottsoffer som hos gärningsman 

för att medlingsförfarandet ska ge det positiva resultat som eftersträvas. Saknar 

brottsoffer eller gärningsman den egentliga viljan att deltaga i 
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 De utländska forskningsprojekt som jag valt ut – ett forskningsprojekt från USA och ett från 

Australien – har jag valt då dessa projekt ofta återkommande nämns i olika svensk litteratur om 

medling och därmed torde gå att sätta relativt hög tilltro till vad gäller forskningsprojektens 

resultat. 
107

 Umbreit, Mark S., Victim meets Offender, The Impact of Restorative Justice and Mediation, 

Criminal Justice Press, 1994. 
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medlingsförfarandet förlorar medlingen en stor del av själva huvudsyftena då de 

positiva effekter som kan uppnås vid medling går förlorade i ett sådant fall, enligt 

min mening. Av kritiken som framförts av en del av brottsoffren som ingått i den 

amerikanska undersökningen kan också utläsas hur viktigt det är med en 

kompetent medlare, som är opartisk och framför allt har relevant utbildning för 

att kunna genomföra ett medlingsförfarande på ett bra sätt för samtliga berörda 

parter. Kritik mot medlaren var även något som vissa gärningsmän i 

undersökningen framförde, då de uppgett att de under medlingsförfarandet känt 

sig orättvist behandlade. Återigen kan således konstateras att medlaren måste 

vara kompetent, lämplig och opartisk så att både gärningsman och brottsoffer får 

samma möjligheter att komma till tals och berätta det de vill gällande händelsen.

 Gärningsmännen som deltagit i den amerikanska undersökningen var dock 

mestadels positivt inställda till genomförd medling. Det viktigaste för 

gärningsmännen som deltagit i studien, var att de genom medlingsförfarandet har 

fått möjlighet att berätta om händelsen samt fått möjlighet att be brottsoffret om 

ursäkt och förhandla fram hur de skulle kunna gottgöra brottsoffret. Av resultaten 

från undersökningen framgår även att gärningsmännen upplevt det som positivt 

att de genom medlingen har fått ta del av brottsoffrets känslor, vilket gjort det 

lättare för de flesta gärningsmän att få en förståelse för vad brottet orsakat 

brottsoffret. Gärningsmännen har också uttryckt det som positivt att de vid 

medling fått chansen att genom ursäkt och gottgörelse få brottsoffret att må bättre 

igen och därmed kände sig gärningsmännen verkligen delaktiga i att ställa allt till 

rätta igen efter begånget brott. Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att 

denna amerikanska studie visar på mestadels positiva resultat av medling vid 

brott utifrån såväl ett brottsofferinriktat som ett gärningsmannainriktat 

perspektiv, även om de få negativa resultat som framkommit givetvis också 

måste hållas i åtanke.   

 I Australien startade år 1995 ett forskningsprojekt gällande medling vid brott 

(the Reintegrative Shaming Experiments; RISE). I projektet har en speciell metod 

använts, som går ut på att slumpen avgör om medling ska erbjudas den unge 

lagöverträdaren eller inte. De brottstyper som ingått i denna australienska 
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undersökning är butikssnatterier, stöldbrott, våldsbrott och rattfylleri. Resultaten 

från studien visar att medling ofta påverkar risken att de unga lagöverträdarna 

återfaller i brottslighet på ett positivt sätt, då de som deltagit i medling i de flesta 

fall återfaller i mindre utsträckning jämfört med de unga lagöverträdare som inte 

genomgått medling. Denna positiva påverkan på återfallsfrekvensen är dock 

starkast i de fall där medlingen utförts vid ett våldsbrott där ett tydligt brottsoffer 

har funnits. I de medlingsförfaranden där den unge lagöverträdaren får träffa 

brottsoffret som personligen drabbats av brottet och höra om dennes känslor, kan 

medlingen medföra att den unge lagöverträdaren känner ånger inför det brott han 

begått. Detta minskar i sin tur risken för att den unge lagöverträdaren återfaller i 

brottslighet. Däremot finns det en risk att denna positiva påverkan på 

återfallsfrekvensen går förlorad om medling utförs i de fall där det inte finns 

något brottsoffer som tydligt kan utpekas och därmed drabbats personligen. I 

sådana fall medför medlingsmötet troligtvis inte den känsla av ångerfullhet hos 

den unga lagöverträdaren, som torde kunna stimulera dennes avhållande från 

fortsatt brottslighet, enligt den australienska studien.
108

    

 Det finns ytterligare internationell forskning som visar på att medling vid brott 

leder till en lägre återfallsfrekvens hos unga lagöverträdare jämfört med dem som 

inte genomgått medling.
109

 Resultaten från de olika forskningsprojekt som 

genomförts får dock givetvis inte övertolkas, så att de skulle betraktas som någon 

absolut sanning. Även om det finns forskningsprojekt som stödjer bilden av att 

medling vid brott medför att risken för återfall i brottslighet minskar för många 

unga lagöverträdare som deltager i medling, är det svårt att i forskningsprojekten 

visa helt säkert att det är just medlingen som medför denna positiva påverkan på 

återfallsfrekvensen.                

 Sammanfattningsvis vad gäller forskning om medling vid brott och dess 

effekter kan ändock följande konstateras. Det går att urskilja ett relativt entydigt 

resultat utifrån den forskning som finns, gällande positiva effekter för de 
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 Sherman, Lawrence W., Strang, Heather & Woods, Daniel J., Recidivism patterns in the 

Canberra Reintegrative Shaming Experiments (RISE), Canberra, Australian National 

University, Research School of Social Sciences, Centre for Restorative Justice, 2000. 
109

 Se t.ex. även Scneider, Anne L., Restitution and Recidivism Rates of Juvenile Offenders: 

Results from four experimental studies, Criminology 24, 1986. 
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brottsoffer som väljer att deltaga i medling. Medling vid brott verkar även 

uppfattas som något mestadels positivt även av de gärningsmän som väljer att 

deltaga, även om det är svårt att med säkerhet säga att medling medför en 

minskad risk för återfall i brottslighet. Det finns studier som styrker en 

minskning av risken för återfall för de gärningsmän som genomgått medling, 

men det finns också studier där någon skillnad på återfallsfrekvensen inte syns 

efter genomförd medling. Den forskning som finns visar således att medling vid 

brott kan medföra att vissa gärningsmän avhåller sig från fortsatt brottslighet 

efter att deltagit i medlingsförfarande och denna positiva effekt varierar också 

något beroende på vilken brottstyp som är föremål för medlingen.
110

 Det är mot 

bakgrund av vad jag anfört därför svårt att säga exakt i vilka fall medling vid 

brott fungerar som allra bäst, dvs. medför de bästa effekterna för såväl brottsoffer 

som gärningsmän.   

 Innan en diskussion gällande medlingens framtida roll inom det straffrättsliga 

systemet ska föras, ska jag i nästkommande avsnitt belysa hur medlingsinstitutet 

används i några andra länder. En jämförelse mellan olika länders 

medlingsverksamhet är intressant, då detta ger en bild över hur medling kan 

organiseras på olika sätt och ha olika slags roller inom ett straffrättsligt system. 

Kommande diskussion rörande det svenska medlingsinstitutets utformning blir 

nämligen betydligt mer intressant att föra om kännedom finns gällande vilka 

olika alternativa sätt medling vid brott kan organiseras på och vilka olika roller 

medlingen kan ha i ett rättssystem.   

 

3.8 Medlingsinstitutet i andra länder  

 

3.8.1 Inledning  

Medling vid brott är inte något som enbart finns i Sverige, utan något som finns 

även i många andra länder, t.ex. i USA och i flera västeuropeiska länder. I flera 

av de länder där medlingsverksamhet finns har medlingsverksamheten börjat 
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utvecklas långt tidigare än i Sverige. Medlingsverksamheten i Sverige är alltså 

förhållandevis ung jämfört med verksamheten i många andra länder.  I Norden 

förekommer medling vid brott i alla de nordiska länderna, med undantag från 

Island. Norge och Finland tillhör de länder som har en lång och bred erfarenhet 

av medling. Även om medling vid brott alltså förekommer i relativt många 

länder, så skiljer sig medlingsverksamheternas roll inom rättssystemet åt mellan 

länderna. I vissa länder fungerar medlingsverksamheten som ett alternativ till 

ordinarie rättsprocess, medan medling i andra länder istället utgör ett 

komplement till ordinarie rättsprocess.  Även sådant som finansiering och 

organisation av medlingsverksamheten, samt om verksamheten är främst 

gärningsmannainriktad eller brottsofferinriktad varierar beroende på vilket land 

det rör sig om. Ytterligare en skillnad som kan finnas vid en jämförelse mellan 

olika länders medlingsverksamhet är vilka brottstyper som kan bli föremål för 

medling.
111

  

 Mot bakgrund av denna mycket kortfattande introduktion kan det alltså 

konstateras att medling vid brott kan organiseras och genomföras på flera olika 

sätt, vilket bör uppmärksammas inför kommande diskussion gällande medlingens 

framtid i Sverige. I de avsnitt som följer i detta kapitel ska därför 

medlingsverksamheten i några olika utvalda länder belysas. Jag har valt ut några 

länder som är intressanta utifrån olika aspekter, vilka kommer att framgå under 

respektive avsnitt.   

 

3.8.2 Medling i Danmark  

I Danmark genomfördes mellan åren 1995 och 2002 en försöksverksamhet med 

medling vid brott, liknande den försöksverksamhet som genomfördes av Brå i 

Sverige.
112

 Försöksverksamheten omfattade tre polisdistrikt, som bestod av 

sammanlagt 19 kommuner med omkring 395 000 invånare. Tanken bakom 

försöksverksamheten med medling var att stärka brottsoffrens ställning, och 

                                                     
111 SOU 2000:105 s 91; Brå-rapport 2000:8, Medling vid brott. Slutrapport från en 

försöksverksamhet s 43. 
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 Se avsnitt 3.5. 
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försöksverksamheten var en av flera delar som kom att ingå i den danska 

regeringens program med detta syfte. Ytterligare en tanke bakom 

försöksverksamheten var att försöka motverka att lagöverträdaren återföll i 

brottslighet och förmå honom eller henne att verkligen ta ansvar för det begångna 

brottet. Medlingsprocessen bestod av ett möte mellan gärningsman och 

brottsoffer inför en opartisk medlare, och mötet syftade till att ge de inblandade 

parterna en möjlighet att berätta om händelsen samt få dem att försöka komma 

överens om hur gärningsmannen kunde kompensera brottsoffret för det begångna 

brottet. Brottstyperna som kunde vara föremål för medling inom 

försöksverksamheten var skadegörelse, misshandel och tillgreppsbrott av olika 

slag. Medlingen inom försöksverksamheten var frivillig för såväl gärningsman 

som brottsoffer. Den fungerade vidare som ett komplement till ordinarie 

rättsprocess och kunde ske både innan och efter det att ordinarie rättsprocess 

avslutats. 
113

  

 Några år efter att försöksverksamheten avslutades kom förslag till lagstiftning 

gällande medling vid brott.
114

 Lagförslaget godtogs och trädde i kraft,
115

 vilket 

innebär att medling vid brott idag alltså är lagreglerat i Danmark. Medling vid 

brott är möjligt i samtliga fall där det går att identifiera ett brottsoffer och där 

gärningsmannen är i åldern 15 år och uppåt, oavsett vilken brottstyp det rör sig 

om. Identifierbart brottsoffer kan vara både en fysisk person och en representant 

från en juridisk person. Andra förutsättningar för att medling ska kunna ske vid 

brott är att gärningsmannen har erkänt det begångna brottet och att såväl 

gärningsman som brottsoffer frivilligt vill deltaga i medlingsförfarandet. För 

gärningsmän under 18 år krävs även tillstånd från vårdnadshavare för att få 

deltaga i medlingsprocessen.                

 Medlingen utgör, liksom i Sverige, inte ett självständigt alternativ till ordinarie 

rättsprocess utan ett komplement. Vanligast är att medlingen i Danmark utförs 

före ordinarie rättegång men medlingen kan även i vissa fall, framför allt vid 
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 SOU 2000:105 s 97 f.; Brå-rapport 2000:8, Medling vid brott. Slutrapport från en 

försöksverksamhet s 43; Marklund s 90. 
114 År 2008 kom lagförslaget gällande medling vid brott. 
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 År 2010 trädde lagförslaget i kraft, med endast några få förändringar från det förslag som 

lades fram år 2008. 
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grova brott, ske efter rättegången. Resultatet av medlingsförfarandet kan komma 

att påverka den påföljd som gärningsmannen döms till i positivt hänseende, dvs. 

gärningsmannens deltagande i medlingsförfarandet kan få betydelse i domen som 

en förmildrande omständighet.
116

  

 Den danska lagstiftningen som reglerar medling vid brott liknar den svenska 

lagstiftningen i flera avseenden. Lagen om konfliktråd, den danska lagen gällande 

medling vid brott, är liksom den svenska medlingslagen utformad som en ramlag 

som inte reglerar i detalj hur medlingsprocessen ska gå till. Även syftet med 

medling vid brott, är mycket lika det som medling vid brott syftar till i Sverige. 

Medlingen syftar till att ge brottsoffret en möjlighet att bearbeta de känslor som 

uppkommit på grund av händelsen och därigenom senare även underlätta för 

brottsoffret att åter hitta den trygghet i det dagliga livet igen, som kan ha rubbats 

av händelsen. Syftet är också att genom medlingen få gärningsmannen att 

verkligen förstå sin begångna handling och ta fullt ansvar för den.
117

   

 Medlingen i Danmark utförs av lekmän som genomgått en särskild medlar-

utbildning, och som sedan tillsätts för en period om fem år. Medlarens uppgift är 

kalla till medlingsmöte och sedan under medlingsmötet leda själva 

medlingsprocessen. Medlaren ska dock inte ha någon del i den överenskommelse 

mellan gärningsman och brottsoffer som medlingen förhoppningsvis ska 

resultera i, dvs. medlaren ska hålla sig utanför själva konflikten mellan parterna. 

Det kan även nämnas att parterna om de önskar kan få ha en bisittare med vid 

medlingen, som kan fungera som stöd.
118

        

 Sammanfattningsvis är medlingsverksamheten i Danmark väldigt lik den 

verksamhet som finns i Sverige idag, vilket gör Danmark till ett intressant land 

att belysa. Att en väldigt lika medlingsverksamhet vid brott även finns i Danmark 

ger viss indikation på att verksamheten faktiskt fungerar bra vad gäller 

organisation och upplägg, enligt min mening. Det är dock intressant att också 

uppmärksamma en del andra länder där medlingsverksamhet vid brott fungerar 
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på ett annorlunda sätt jämfört med i Sverige och i Danmark, vilket ska göras i de 

avsnitt som följer. Jag kommer att börja med att närmare redogöra för hur 

medling vid brott fungerar i ytterligare ett av våra nordiska grannland, nämligen 

Finland där medlingsverksamhet har funnits betydligt längre än i Sverige.  

 

3.8.3 Medling i Finland    

Det är av intresse att belysa hur medlingsverksamheten har utvecklats i ett land 

med en bred samt äldre erfarenhet av medlingsinstitutet. Medlingsverksamhet vid 

brott i Finland startade som ett forskningsprojekt i staden Vanda redan år 1983, 

alltså betydligt tidigare än medlingsverksamheten i Sverige.
119

 Bakgrunden till 

forskningsprojektet var bl.a. att ett alternativ till fängelsestraff eftersöktes och 

medlingsverksamheten spred sig från Vanda relativt snabbt till andra orter i 

Finland. Medlingsverksamheten bedrevs inom den finska socialtjänsten och 

lagstiftning som reglerade medling vid brott dök upp långt efter det att 

medlingsverksamheten börjat sin utveckling.
120

   

 I december år 1998 tillsattes en utredningsman för att utvärdera den finska 

medlingsverksamheten. En av de slutsatser som framgick av utvärderingen var 

att det fanns ett behov av lagstiftning gällande medling vid brott. För att kunna 

garantera att tillgänglighet av medling vid brott inte skulle vara ortsberoende, 

utan finnas tillgängligt i hela landet lämnade utredningsmannen därför förslag på 

att stifta en lag om medling.
121

 År 2006 trädde sedan den finska medlingslag-

stiftningen ikraft.
122

  

 Grunderna för hur medlingsförfarandet går till är mycket lika de som gäller för 

medlingsverksamheten i Sverige. Medling vid brott i Finland ska präglas av 

frivillighet genom hela medlingsprocessen hos både gärningsman och brottsoffer. 

När som helst under medlingsförfarandets pågående kan den part som önskar 
                                                     
119

 I Norge startade medlingsverksamheten dock ännu tidigare, nämligen år 1981. Norge var 

sedan först i världen med att i en separat lag lagstifta om medling år 1991; Konfliktrådslagen, 

norska lagnamnet: Lov om megling i konfliktråd (konfliktrådsloven). Se Marklund s 98 samt 

SOU 2000:105 s 101.  
120

 SOU 2000:105 s 99; Marklund s 93; Jokinen s 176. 
121 Iivari s 16, 70 samt 81 f. 
122

 Lag om medling vid brott och i vissa tvister. Finska lagnamnet; Laki rikosasioiden ja eräiden 

riita-asioiden sovittelusta.  
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avbryta medlingen göra detta genom att återta sitt samtycke. Frivillighet är 

således något som kan konstateras vara en gemensam grundläggande princip för 

de nordiska länder där medling vid brott förekommer,
123

 vilket dock inte torde 

vara så förvånande enligt min mening. Frivillighet hos såväl gärningsman som 

brottsoffer är nämligen en nödvändighet för att syftet med medlingen ska kunna 

uppnås. Att tvinga parter att försonas och träffa en överenskommelse leder inte 

till någon egentlig försoning, vilket gör att de positiva effekterna som medling 

kan ha för både gärningsman och brottsoffer då uteblir.
124

       

 Vidare så är inte heller själva förfarandet vid medling i Finland något 

främmande. Precis som i Sverige och Danmark ska de båda parterna mötas inför 

en opartisk medlare vid medlingsmötet. Medlaren får inte ha någon aktiv roll i 

konfliktlösningen utan ska endast leda medlingsprocessen, fördela ordet mellan 

parterna etc.
125

 Enligt propositionen till den finska medlingslagstiftningen ska 

medlaren ha genomgått en utbildning innan han eller hon får börja medla. Genom 

utbildningen får medlaren den kompetens och de särskilda färdigheter som krävs, 

och den grundläggande utbildningen för medlare i Finland pågår normalt under 

cirka en veckas tid.
126

 

 Syftet med medlingen är att ge brottsoffret en möjlighet att bearbeta sina 

känslor efter händelsen och få gärningsmannen att ta ansvar för sin gärning. 

Målsättningen för medlingen är att medlingsprocessen ska resultera i att de 

inblandade parterna ska träffa en överenskommelse som båda parter kan känna 

sig tillfredsställda med.
127

                   

 Vilka brottstyper som kan bli föremål för medling varierar. Medling vid brott 

kan ske i de fall där det bedöms vara lämpligt med hänsyn till brottets 

tillvägagångssätt och art, förhållandet mellan gärningsman och brottsoffer samt 
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med hänsyn till övriga omständigheter.
128

 Allvarlig eller komplicerad brottslighet 

torde därför inte överlämnas för medling eftersom det inte är särskilt lämpligt 

med medling i sådana fall. Det är medlingsbyrån, dvs. den enhet som har till 

uppgift att inom ett område tillhandahålla medling, som beslutar om ärendet är 

lämpligt för medling eller inte.
129

         

 Även om många likheter finns beträffande medlingsverksamheterna i flera av 

de nordiska länderna, så finns även vissa skillnader som är värda att nämnas. Ett 

särdrag för den finska medlingsverksamheten vid en jämförelse med 

medlingsverksamheten som finns i Sverige är att medlaren i Finland får ordna ett 

medlingsmöte där endast den ena av de inblandade parterna närvarar. 

Förutsättningen är dock att båda parter gett samtycke till att ett sådant 

medlingsmöte hålls.
130

  Medlingsmötet sker i ett sådant fall alltså utan att båda 

parter deltar personligen och träffas ”öga mot öga”.    

 Ytterligare en skillnad mellan medlingsverksamheten i Finland och 

medlingsverksamheten i Sverige är att det i Finland finns en statlig överbyggnad 

för medlingsverksamheten, vilket alltså inte finns i Sverige. I Finland ansvarar 

nämligen Regionförvaltningsverket
131

 för den regionala organisationen av 

medlingsverksamheten.
132

 Regionförvaltningsverket handhar också anordnandet 

av utbildning inom medling för deltagande personer och därför är 

Regionförvaltningsverket även med och bidrar till utvecklingen av medlings-

verksamheten.
133

  

 Slutligen bör något nämnas om vilket roll medlingen har i förhållande till 

ordinarie rättsprocess i Finland. En genomförd medling som leder till att parterna 
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träffar en överenskommelse, dvs. förlikas, kan leda till att förundersökningen 

avbryts eller leda till att det inte väcks något åtal. Om dock ärendet går vidare till 

ordinarie domstolsprocess kan domstol beakta att medling har skett.
134

 

Medlingen i Finland kan således både fungera som ett alternativ och som ett 

komplement till ordinarie rättsprocess.
135

  

 Sammanfattningsvis kan konstateras att medling vid brott fungerar på relativt 

liknande sätt i de nordiska länder där medlingsinstitutet finns. Medlingen har 

mycket snarlika syften och genomsyras av flera gemensamma principer, t.ex. 

principen om frivillighet och om försoning. Medling är dock inte något ensamt 

nordiskt fenomen, utan något som även finns i många andra länder i världen. 

Innan diskussionen gällande vilken roll medlingen bör ha i framtiden i Sverige 

ska föras kan det därför också vara intressant att blicka bortom våra nordiska 

grannländer och belysa hur medling fungerar på annat håll i världen.  

 

3.8.4 Medling i Österrike   

Förutom de nordiska länderna så vill jag även belysa hur medlingsverksamheten 

ser ut i Österrike, eftersom medlingsverksamheten där utgör ett alternativ till 

ordinarie rättsprocess.
136

 Att medlingsverksamheten används på det sättet utgör 

en intressant skillnad i jämförelse med länder där medlingsverksamheten utgör 

ett komplement till ordinarie rättsprocess, såsom i t.ex. Sverige. Jag vill förtydliga 

att jag har valt att inte fördjupa mig i österrikiskt material när jag studerat 

Österrikes medlingsverksamhet och jämfört den med den svenska 

medlingsverksamheten. Det som framförs i detta avsnitt gällande den österrikiska 

medlingen har jag baserat på det som anges i SOU 2000:105 Medling vid 

ungdomsbrott, gällande den österrikiska modellen för medling. Framställningen 

blir därför mestadels översiktlig, men jag tycker ändock att det som anges i 
                                                     
134

 Marklund s 94. 
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 Här kan nämnas att medling i Norge är tänkt att fungera som ett alternativ till ordinarie 

rättsprocess vid lindrigare brott. Medling kan därför t.ex. utgöra ett alternativ till bötesstraff, se 

SOU 2000:105 s 102 f samt Marklund s 99. I Sverige utgör medling vid brott idag ett 

komplement till ordinarie rättsprocess, se avsnitt 3.6. 
136 Även Tyskland och Belgien är exempel på länder där medling vid brott huvudsakligen 

används av åklagarna som ett alternativ till ordinarie domstolsprocess, se BRÅ-rapport 2000:8, 

Medling vid brott. Slutrapport från en försöksverksamhet s 44. 
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SOU:n är tillräckligt utifrån det syfte jag har med detta avsnitt i min uppsats, 

nämligen att visa på de större intressanta skillnader och även likheter som finns 

mellan medling i Österrike och medling i Sverige.   

 Medling vid brott i Österrike används således för att avskilja vissa brott från 

ordinarie rättsprocesser, genom att dessa brott istället blir föremål för medling. 

Medlingen hanteras av en organisation
137

 som utgör en gren inom den öster-

rikiska frivårdsverksamheten och organisationen består av medlingsbyråer 

lokaliserade över hela landet. De som sköter själva medlingsprocesserna är 

anställda socialarbetare inom nyssnämnda organisation. När ett ärende som varit 

föremål för medling avslutas så skickas ärendet tillsammans med en rapport 

tillbaka till åklagaren eller till domstolen. Har medlingen lyckats, dvs. parterna 

har försonats och träffat en överenskommelse som båda parter är nöjda med, så 

läggs ärendet ned helt och i ett sådant fall registreras inte heller lagöverträdaren i 

kriminalregistret, utan registrering sker endast inom åklagarmyndigheten. Om 

parterna inte lyckas försonas och komma fram till en överenskommelse, dvs. 

medlingen misslyckas, blir det fråga om rättegång istället, om inte åklagaren 

ändock finner skäl att lägga ned ärendet.
138

   

 Medlingsverksamheten i Österrike är lagreglerad men åklagarna har en relativt 

stor bestämmanderätt vad gäller huruvida ärenden ska bli föremål för medling 

eller inte. Det är nämligen åklagarna själva som väljer vilka ärenden som ska 

överlämnas till medlingsverksamheten. Vissa begränsningar finns dock gällande 

vilka ärenden åklagarna får hänskjuta till medling. Exempelvis får inte ett brott 

som lett till att brottsoffret avlidit överlämnas till medlingsverksamheten. Även 

brottets straffskala i det enskilda fallet kan göra att ärendet inte får bli föremål för 

medling, eftersom det finns en begränsning gällande att brottet får ha högst 10 år 

som straffmaximum i straffskalan för att kunna få överlämnas för medling. Det 

ska också nämnas att även domstolen i Österrike har möjlighet att hänskjuta 

ärenden till medling, men det är åklagarna som står för de flesta överlämnanden 
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av medlingsfall till medlingsverksamheten.
139

  

 Slutligen ska nämnas något om hur medlingsprocessen vanligen går till. 

Medlingsprocessen i Österrike är relativt lik medlingsprocessen i Sverige. 

Gärningsman och brottsoffer träffas inför en utbildad medlare, med syfte att prata 

om det inträffade och förhoppningsvis försonas och träffa en överenskommelse 

som båda parter är tillfreds med. Överenskommelsen behöver inte vara en 

ekonomisk överenskommelse utan kan också vara enbart en godtagen ursäkt. Vid 

medlingsmötet upprättas alltid ett skriftligt avtal oavsett om överenskommelsen 

enbart består av en ursäkt från gärningsmannen till brottsoffret. Det kan även 

nämnas att indirekt medling, dvs. medling där brottsoffret inte medverkar, sker i 

liten utsträckning i Österrike. De indirekta medlingsprocesser som utförs utgör 

dock endast en liten del av alla medlingsprocesser som sker varje år i 

Österrike.
140

     

 

3.8.5 Medling i andra länder – sammanfattning samt kort om internationellt 

samarbete beträffande medling 

Sammanfattningsvis kan mot bakgrund av det jag redogjort för i avsnitt 3.8 

konstateras att medling vid brott inte är en verksamhet som är unik för Sverige. 

Medling vid brott finns idag etablerat i relativt många Europeiska länder och jag 

har givit några få exempel som jag ansett vara särskilt intressanta för min 

uppsats. Av de exempel som jag givit framgår att medling vid brott kan fungera 

på lite olika sätt och ha något olika roller inom rättssystemet beroende på vilket 

land det rör sig om. I en del länder används t.ex. medlingsverksamheten som ett 

alternativ till ordinarie rättsprocess,
141

 medan verksamheten i vissa länder istället 

fungerar som ett komplement till den vanliga rättsprocessen.
142

 I en del länder, 

som t.ex. i Finland, kan medlingsverksamheten också utgöra både ett 

komplement och ett alternativ till ordinarie rättsprocess.       

 Slutligen vill jag även nämna något kort om det internationella samarbete som 
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 SOU 2000:105 s 109. 
140 SOU 2000:105 s 109 f. 
141

 Exempel på sådana länder är Österrike, Tyskland och Belgien, se avsnitt 3.8.4. 
142

 Exempel på sådana länder är Sverige och Danmark, se avsnitt 3.6.1 samt 3.8.2. 
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finns gällande medling. Flera internationella organisationer som har till uppgift 

att arbeta med frågor gällande medling har bildats. Som exempel kan nämnas 

organisationerna European Forum for Victim-Offender Mediation and 

Restorative Justice
143

 och International Network for Research on Restorative 

Justice for Juveniles. Olika dokument med riktlinjer gällande reparativ rättvisa 

och medling vid brott har också kommit att utfärdas av både Europarådet och av 

Förenta Nationerna (FN),
144

 vilka naturligtvis har haft inflytande på utvecklingen 

av medlingsverksamheten i medlemsländerna. Som exempel kan nämnas att den 

svenska medlingslagen grundar sig på Europarådets rekommendation gällande 

medling vid brott, Recommendation No. R (99) 19 concerning mediation in penal 

matters, vilken i sin tur beaktar EKMR och rekommendationen liknar också den 

rekommendation om reparativ rättvisa som FN utfärdat.
145

    

 Den något kortfattade redogörelse för hur medling ser ut i vissa andra länder 

som jag fört i de föregående avsnitten fyller en viktig roll i min nu följande 

diskussion gällande medlingens framtida utveckling i Sverige. Att blicka bortom 

våra egna landsgränser och se hur medling fungerar i andra länder gör bl.a. att 

synen på och förståelsen för medling som verksamhet breddas, vilket i sin tur gör 

att vi kan få nya perspektiv och idéer gällande hur vi fortsättningsvis bör utveckla 

samt använda den medlingsverksamhet vi har i Sverige, enligt min mening. I 

nästkommande avsnitt ska den avslutande diskussionen om medlingens framtida 

roll inom det straffrättsliga systemet föras.   

 

 

                                                     
143

 En organisation som bildades när Europarådet arbetade fram rekommendationer om medling, 

Recommendation No. R (99) 19 concerning mediation in penal matters. Rekommendationen 

antogs av ministerrådet 15 september år 1999. Därmed har Sverige antagit rekommendationen 

som bl.a. föreslår att medling ska finnas tillgängligt för alla och att lagstiftningen som finns bör 

underlätta för att medling kan användas. Intressant att nämna är även att rekommendationen 

också innehåller förslag om att medling ska användas som ett alternativ till ordinarie 

rättsprocess.  
144

 Se Europarådets rekommendation om medling i brottmål; Recommendation No. R (99) 19 

concerning mediation in penal matters. Se även FN:s resolution; Res. 2002/12 Basic principles 

on the use of restorative justice programmes in criminal matters. Det kan också nämnas att FN 

antagit flera resolutioner som uppmanar medlemsländerna att utveckla medlingsverksamheten, 

som t.ex. Res. 1999/26 of the Economic and Social Council of the United Nations on 

Development and implementation of medidation and restorative justice. 
145

 Prop. 2001/02:126 s 16–19. 
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4 Medlingsinstitutets framtid inom det straffrättsliga systemet?  

 

4.1 Inledning  

Slutligen är vi då framme vid den mycket intressanta och aktuella diskussion som 

jag genomgående flaggat för i min uppsats, nämligen diskussionen om vilken roll 

medlingsinstitutet bör ha inom det straffrättsliga systemet. Denna diskussion är 

tänkt att sammanfatta det som hittills framgått gällande medling vid 

ungdomsbrott för att ge en klargörande bild över detta. Samtidigt ska även 

belysas vilka olika fördelar medlingen innebär respektive vilka eventuella 

problem vi står inför om medling vid brott ska fortsätta användas och utvecklas 

som konfliktlösningsmetod för unga lagöverträdare. För att diskussionen ska bli 

så tydlig som möjligt finner jag det lämpligt att först börja med en kort 

sammanfattning gällande det som framkommit om medlingens roll vid 

ungdomsbrott såsom det ser ut idag.  

 

4.2 Medling vid brott idag – sammanfattning  

Idag är samtliga kommuner i Sverige skyldiga att kunna erbjuda unga lagöver-

trädare, medling enligt medlingslagen (2002:445), enligt 5 kap. 1 c § social-

tjänstlagen (2001:453). Medlingen fungerar som ett komplement till det 

befintliga rättssystemet, vilket alltså innebär att medling inte ersätter ordinarie 

rättegång, och kan ske både före, under eller efter tiden för ordinarie rättegång.
146

 Målet med medling vid brott, som framgår av 3 § medlingslagen, är att minska 

de negativa följderna av det begångna brottet, genom att medlingen ska leda till 

en ökad insikt hos gärningsmannen beträffande brottets konsekvenser samt leda 

till att brottsoffret får en möjlighet att bearbeta sina upplevelser kring händelsen. 

Syftet med medling är också att verka brottsförebyggande, genom att minska 

riskerna för att unga lagöverträdare återfaller i brottslighet.
147

 Medlingen ska 

ledas av en opartisk och kompentent medlare, enligt 4 § medlingslagen. 

                                                     
146

 Prop. 2001/02:126 s 44. 
147

 Marklund s 230. 
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Förutsättningarna som måste vara uppfyllda för att medling ska få genomföras i 

det aktuella fallet är att både gärningsman och brottsoffer frivilligt vill deltaga, 

att brottet är polisanmält, att gärningsmannen erkänt gärningen eller delaktighet i 

gärningen och att medlingen framstår som lämplig mot bakgrund av samtliga 

omständigheter. Dessa förutsättningar fastslås i 5 § medlingslagen.     

 Vad jag nu redogjort för i detta stycke är en kort sammanfattning gällande hur 

medling vid brott fungerar och används idag, vilket det självklart krävs en 

kännedom om för att kunna diskutera hur medlingen fortsättningsvis bör 

användas. En diskussion om medlingens framtida roll måste enligt min mening 

grundas på en jämförelse mellan de positiva ting medlingen för med sig och de 

eventuella problem som finns kring medlingsinstitutet. Fördelar och nackdelar 

måste vägas mot varandra, för att en slutsats ska kunna formas.   

 

4.3 Fördelar och positiva effekter med medling vid brott  

Fördelarna med att använda medling vid brott för unga lagöverträdare kan 

konstateras vara flera, vilket det bl.a. finns viss forskning som stödjer. Till att 

börja med så visar resultatet från Brå:s försöksverksamhet positiva konsekvenser 

både utifrån ett gärningsmannainriktat och från ett brottsofferinriktat perspektiv. 

Majoriteten av de brottsoffer som deltog i försöksverksamheten angav vid de 

resultatundersökningar som gjordes att de upplevt medlingen som något positivt. 

Efter medlingen infann sig nämligen hos majoriteten av de deltagande 

brottsoffren en känsla av lättnad och en känsla av att händelsen blivit utredd. Det 

framgår också av resultatundersökningarna att de deltagande brottsoffren inte 

upplevt något tvång att deltaga i medlingsprocessen och att de inte upplevt mötet 

med gärningsmannen som traumatiskt och obehagligt.           

 Även majoriteten av de gärningsmän som deltog i Brå:s försöksverksamhet 

angav vid resultatundersökningar att de upplevt medlingen som något mestadels 

positivt. De flesta gärningsmän angav att medlingsförfarandet har bidragit till att 

de fått en djupare insikt och förståelse om vad de faktiskt gjort och hur detta 

påverkat brottsoffret på olika sätt. Majoriteten av gärningsmännen som deltog har 

också upplevt att de blivit respektfullt behandlade vid medlingen och inte känt 
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sig tvingade till att deltaga utan faktiskt själva velat deltaga i medlingsprocessen. 

Således har de gärningsmän som deltog i medling känt sig ”påverkade i rätt 

riktning”, dvs. att avhålla sig från att begå nya brott, eftersom medlingen bidragit 

till positiva effekter i form av insikt och djupare förståelse hos dem gällande 

deras brottslighet. Brottsoffren som deltog i medling kan också sägas ha blivit 

”påverkade i rätt riktning”. I deras fall har det bestått i att de lättare psykiskt 

kunnat gå vidare efter det som hänt, eftersom de fått möjlighet att bearbeta sina 

känslor, fått ställa eventuella frågor till gärningsmannen gällande händelsen samt 

fått en chans ”att reda ut” det som hänt tillsammans med gärningsmannen, genom 

medlingsförfarandet.
148

    

 Jag har i tidigare avsnitt även belyst viss annan forskning, som visat på 

positiva resultat från medling, även om det ännu en gång bör påpekas att 

forskningen kring medling är relativt knapphändig och oftast genomförd utifrån 

ett kriminologiskt eller sociologiskt perspektiv. Den forskning som ändock finns 

kan naturligtvis inte bortses ifrån, särskilt inte i en diskussion om vilken roll 

medling vid brott bör ha i framtiden. Resultaten från t.ex. den återfallsstudie som 

Sehlin genomfört visar på positiva effekter vad gäller medlingens påverkan på 

återfallsfrekvens hos de unga lagöverträdare som ingått i studien. I 

återfallsstudien ingick brott mot liv och hälsa, brott mot frihet och frid, 

tillgreppsbrott såsom t.ex. stöld och rån samt skadegörelsebrott, och för samtliga 

dessa brottskategorier visade reslutat från studien att genomförd medling minskar 

risken för att de unga lagöverträdarna återfaller i brottslighet. Det finns även en 

del utländska forskningsprojekt, som jag redogjort för tidigare, vars resultat visar 

att medling vid brott har positiva effekter gällande deltagande brottsoffers 

bearbetning av det som hänt, gällande gärningsmännens insikt och förståelse om 

deras begångna gärning samt gällande återfallsfrekvensen hos gärningsmän-

nen.
149

   

                                                     
148

 För utförligare redogörelse av resultaten från Brå:s försöksverksamhet utifrån ett 

gärningsmanna- och brottsofferinriktat perspektiv samt för exakt källhänvisning till de olika 

resultatrapporter som Brå publicerat, se avsnitt 3.5.2. 
149 För utförligare redogörelse gällande Staffan Sehlins återfallsstudie och de internationella 

forskningsprojekt jag valt att belysa i min framställning, samt för exakt källhänvisning till dessa 

olika projekt, se avsnitt 3.7. 
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Fördelarna och de positiva effekterna som medling vid brott kan medföra kan 

således konstateras vara flera och viktiga. Att medling visat sig ha upplevts som 

någonting övervägande positivt hos såväl gärningsmän som hos brottsoffer som 

deltagit i medlingsförfarande är oerhört viktigt att lyfta fram i en diskussion om 

medlingens framtid inom det straffrättsliga systemet. En konfliktlösningsmetod 

som leder till viktiga positiva effekter hos de inblandade parterna är helt klart 

eftersträvansvärd, för vad kan egentligen vara viktigare än att de parter som 

berörs allra mest av den inträffade händelsen känner sig tillfreds med resultatet 

och vägen fram till resultatet? Kanske är det viktigaste att de inblandade parterna 

är tillfredsställda med den konfliktlösningsmetod som används och den lösning 

parterna kommer fram till. Det är i vart fall klart att det går att argumentera för 

detta, enligt min mening. Särskilt eftersom att det går att argumentera för att 

parternas känslor och inställning efter en genomförd rättsprocess eller liknande är 

av stor vikt för såväl gärningsman som brottsoffer.          

 Känner brottsoffret att han eller hon fått ordentlig upprättelse efter händelsen 

så blir det sannolikt lättare för brottsoffret att psykiskt börja bearbeta det som 

inträffat och därmed så småningom fortare kunna lägga det som hänt till det 

förflutna. Dessutom är jag också av den uppfattningen att en känsla av 

upprättelse och liknande även torde främja brottsoffrets förtroende för 

rättssystemet i stort, vilket givetvis bör fästas vikt vid. Hos gärningsmannen kan 

en positiv känsla och upplevelse tänkas öka möjligheterna till att 

gärningsmannen i framtiden avhåller sig från fortsatt brottslighet, särskilt i de fall 

där konfliktlösningsmetoden som används leder till en ökad insikt och förståelse 

hos gärningsmannen beträffande det begångna brottet.  Hur de inblandade part-

erna faktiskt känner inför och upplever hela rättsprocessen är således mycket 

viktigt, enligt min mening.  

 

4.4 Vem bör ”äga konflikten” – de inblandade parterna eller staten?  

Mot en argumentation för att de inblandade parternas känslor och upplevelse av 

hela rättsprocessen verkligen är det viktigaste, kan invändningar eller 

motargument dock riktas. Som jag nämnt i tidigare kapitel, kan vårt straffrätts-
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system sägas präglas av en syn på att samhället till viss del ”övertar parternas 

konflikt” när ett brott begås genom att samhället har till uppgift att bestraffa 

gärningsmannen. Med detta synsätt torde det därför falla sig tämligen naturligt 

att argumentera för att statens inblandning och intresse i ”hur konflikten löses” är 

det viktigaste, och därmed ska vara styrande beträffande om en 

konfliktlösningsmetod såsom t.ex. medling ska kunna erbjudas vid brott. I ett 

straffrättssystem, såsom det svenska systemet, som bygger på den retributiva 

rättviseteorin
150

 råder som utgångspunkt att ett begånget brott alltid ska följas av 

en utdömd påföljd, ett straff. Ett medlingsförfarande består knappt av några 

bestraffande element, vilket i sig dock inte behöver innebära en oförenlighet med 

ett straffrättssystem som bygger på den retributiva rättviseteorin; eftersom 

medling inte behöver utesluta att ett straff utdöms av domstol i vanlig rättegång 

kan den fungera som ett komplement såsom medlingen ju faktiskt fungerar i 

Sverige idag.       

 Om medlingen fungerar som ett komplement till ordinarie rättsprocess 

behöver varken statens intresse eller de inblandade parternas intressen åsidosättas 

och diskussionen beträffande om konflikten bör placeras hos den ene eller den 

andra blir kanske till viss del överflödig, enligt min mening. Samhället 

representerat av staten får genom ordinarie rättsprocess intresset av att bestraffa 

lagöverträdaren tillgodosett och de inblandande parterna, dvs. gärningsmannen 

och brottsoffret, kan få sina personliga, känslomässigt kopplade intressen 

tillgodosedda genom att medling kan erbjudas om parterna önskar det. Mot 

bakgrund av det nyss nämnda är ett användande av medling som komplement till 

ordinarie rättegång något som både tillvaratar statens och de inblandade parternas 

intressen, utan att något av dessa intressen behöver stå tillbaka för något annat. 

Att medling kan erbjudas i de fall där de inblandade parterna önskar deltaga i 

medling gör att ”konflikten placeras” närmre parterna i och med 

medlingsförfarandet, vilket främjar att gärningsmannen och brottsoffret får sina 

personliga, känslomässiga intressen uppmärksammade samt tillgodosedda i 

betydligt större utsträckning än vid ett vanligt rättegångsförfarande.    

                                                     
150

 Se avsnitt 3.3. 
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Enligt min mening kan således ett system där medling erbjuds som ett 

komplement till ordinarie rättsprocess sägas tillvarata både samhället, eller 

statens, intressen samt även de inblandade parternas personliga och 

känslomässiga intressen. Genom att medling kan erbjudas i de fall där 

gärningsmannen och brottsoffret vill deltaga ”läggs konflikten” något närmare 

parterna samtidigt som statens viktiga bestraffande roll består i och med att 

ordinarie rättsprocess fortfarande förs. Därför blir en diskussion om hos vem 

konflikten placeras möjligen överflödig, eftersom konflikten vid ett system likt 

det beskrivna gör att såväl samhället, genom staten, och de inblandade parterna 

personligen kan sägas ”äga varsin del av konflikten”. På så sätt kan statens 

intressen respektive de inblandade parternas intressen främjas på bästa sätt, enligt 

min mening.   

 

4.5 Nackdelar eller problem med användandet av medling vid brott   

 

4.5.1 Inledning    

Det mesta av det som framgått av min framställning hittills ger en antydan av att 

medling vid brott är något väldigt positivt utifrån flera olika aspekter och därför 

något vi även fortsättningsvis bör använda oss av inom det straffrättsliga 

systemet. Personligen ställer jag mig också väldigt positiv till ett fortsatt 

användande av medling vid brott och särskilt då för unga lagöverträdare. Det 

finns emellertid vissa potentiella problem som måste uppmärksammas i en 

diskussion om medlingens framtida roll. Jag kommer inte att framställa någon 

uttömmande uppräkning av samtliga potentiella problem som kan finnas, utan 

begränsar mig till att beröra och analysera de nackdelar eller problem jag funnit 

vara av störst intresse. 

 

 

 



67 

 

4.5.2 ”Den ideologiska krocken”   

Jag har i ett tidigare avsnitt berört den rättviseteori – den reparativa 

rättviseteorin – som medling vid brott bygger på.
151

 Vid en jämförelse av den 

reparativa rättviseteorin och den retributiva rättviseteorin finns flera stora 

skillnader som jag redogjort för tidigare. Ett straffrättssystem, såsom vårt 

svenska, som bygger på den retributiva rättviseteorin syftar till att via statens 

maktutövning verka bestraffande. Den reparativa rättviseteorin, som medling vid 

brott bygger på, syftar däremot till att återställa eller ställa till rätta det som den 

begångna brottsliga gärningen orsakat. De bakomliggande syftena med de två 

olika rättviseteorierna skiljer sig således från varandra, varför det kan ifrågasättas 

om denna åtskillnad innebär ett problem om medling vid brott ska fortsätta att 

användas i det straffrättsliga systemet.   

 Klart är i vart fall att det inte helt kan bortses från att ett användande av 

medling vid brott faktiskt innebär att vi använder ett institut som bygger på en 

annan ideologisk grund än den vårt straffrättsliga system bygger på, och detta är 

något det bör finnas en medvetenhet om. Frågan är då om den ”ideologiska 

krocken” som jag beskrivit behöver innebära något problem? Svaret på den 

nyssnämnda frågan beror, enligt min mening, på vilken roll medlingen får i det 

straffrättsliga systemet. Jag ska exemplifiera med tre olika sätt att använda 

medling vid brott för att tydliggöra vad jag menar.           

 Om vi har det svenska straffrättsliga systemet såsom det är uppbyggt idag som 

utgångspunkt och börjar med att tänka oss att medlingen skulle utgöra ett 

självständigt alternativ till ordinarie rättsprocess, kan det relativt lätt konstateras 

att den ”ideologiska krocken” skulle innebära ett stort problem. I ett sådant fall 

skulle nämligen de brott som blir föremål för ett vanligt rättegångsförfarande 

bedömas utifrån ett system byggt på den retributiva rättviseteorin medan de brott 

som blir föremål för enbart ett medlingsförfarande skulle bedömas utifrån ett 

system byggt på den reparativa rättviseteorin. En sådan konstruktion av det 

straffrättsliga systemet skulle te sig mycket märklig och inte minst kunna 
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 Se avsnitt 3.3. 
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ifrågasättas starkt eftersom gärningsmännen skulle komma att behandlas och 

bedömas utifrån två helt olika system, vilket skulle bli mycket oförutsebart. Om 

medlingen fungerade som ett självständigt alternativ till ordinarie 

rättegångsförfarande skulle även påföljdsfrågan bli problematisk. Vem ska i 

sådant fall utdöma påföljd? Ska det vara upp till parterna själva att bestämma 

påföljd? Eller ska påföljden enbart vara den överenskommelse, genom t.ex. ett 

avtal om gottgörelse, som gärningsman och brottsoffer träffar vid medlingen? 

Vad händer om avtalet inte följs?
152

 De nyssnämnda frågorna illustrerar tydligt 

att den ”ideologiska krocken” blir alltför stor i ett system där medlingen skulle 

utgöra ett alternativ till ordinarie rättegångsförfarande. Dessutom kan tilläggas att 

en sådan konstruktion enligt min mening, kan ifrågasättas starkt utifrån 

rättssäkerhetssynpunkt eftersom gärningsmannen och brottsoffret i ett sådant 

system i princip skulle kunna välja själva vilket förfarande de önskar och därmed 

också kunna påverka påföljdsvalet.  

 Ytterligare ett sätt att använda medling vid brott, vilket diskuterades i 

förarbeten till medlingslagen, är att konstruera medlingen som en påföljd och 

alltså inte som ett lagföringsalternativ.
153

 En sådan konstruktion innebär dock, 

precis som en konstruktion där medlingen skulle utgöra ett självständigt 

alternativ till ordinarie rättegångsförfarande, en hel del problem. De inblandade 

parterna, dvs. gärningsman och brottsoffer, skulle få en avgörande roll vad gäller 

påföljdsvalet, eftersom medlingen förutsätter frivillighet hos båda parter. 

Dessutom skulle ett användande av medling som påföljd inte överensstämma 

med medlingens bakomliggande syften. Medlingens syfte är, som jag tidigare 

nämnt, att återställa eller ställa till rätta det som den begångna brottsliga 

gärningen orsakat,
154

 och inte att verka bestraffande och tillfoga gärningsmannen 

lidande eller obehag. Att använda medling som påföljd skulle också vara 

svårförenligt med grundläggande straffrättsliga principer som präglar vårt 

straffrättsliga system. Eftersom medlingens innehåll och utfallet av ett genomfört 

                                                     
152

 Det bör noteras att de nämnda frågorna utgör ett uppsatsämne i sig och därmed inte kan 

besvaras inom ramen för denna uppsats. 
153

 SOU 2000:105 s 156. 
154

 Se avsnitt 3.3. 



69 

 

medlingsförfarande kan te sig väldigt olika skulle en förenlighet med 

grundläggande principer såsom principer om förutsebarhet, konsekvens och även 

proportionalitet vara mycket svår att uppnå.
155

 Att använda medling som en 

påföljd för unga lagöverträdare är således inte ett tillfredsställande alternativ.

 Det tredje exemplet på hur medling vid brott kan användas är den konstruktion 

som finns i vårt straffrättsliga system idag, dvs. medlingen utgör ett komplement 

till ordinarie rättsprocess. Den ”ideologiska krocken” som jag tidigare nämnt ett 

flertal gånger går förstås inte heller att förneka vid ett användande av medling vid 

brott som ett komplement till ordinarie rättsprocess. Frågan är dock om ”den 

ideologiska krocken” vid en konstruktion som den nyssnämnda utgör något 

problem? Jag vill påstå att svaret på frågan kan besvaras nekande, dvs. att 

medling som ett komplement till ordinarie rättsprocess inte behöver innebära 

problem trots det faktum att medlingsinstitutet vilar på en annan ideologisk grund 

än det svenska straffrättsliga systemet.   

 Att unga lagöverträdare särbehandlas inom det straffrättsliga systemet är inget 

nytt fenomen eller något främmande för svensk straffrätt, vilket jag tidigare 

redogjort för.
156

 En särbehandling av unga lagöverträdare är också nödvändig för 

att det mycket viktiga barnperspektivet ska främjas och bibehållas och detta gör 

att allmängiltiga straffrättsliga principer ibland måste väga något mindre tungt 

för att stå tillbaka för andra särskilda intressen vad gäller unga lagöverträdare.
157

 

Mot bakgrund av det nyssnämnda behöver det därför inte innebära ett problem i 

sig att unga lagöverträdare särbehandlas genom att erbjudas en 

konfliktlösningsmetod som motiveras utifrån vissa andra intressen än ordinarie 

rättegångsförfarande. Om unga lagöverträdare erbjuds att deltaga i medling som 

ett komplement till ordinarie rättegång blir ”den ideologiska krocken” inte lika 

påtaglig som om medlingen fungerat som ett självständigt lagföringsalternativ, 

eftersom de intressen som ligger bakom vårt straffrättsliga system och 

traditionella lagföring därmed inte åsidosätts. En förutsättning är dock att 

samtliga unga lagöverträdare erbjuds medling i ett sådant system, eftersom 

                                                     
155 SOU 2000:105 s 156 f. 
156

 Se hela avsnitt 2. 
157

 Se avsnitt 2.4. 
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systemet annars blir alltför oförutsebart och inkonsekvent.   

 Sammanfattningsvis har jag i det ovanstående velat belysa att det finns en 

”ideologisk krock” som måste uppmärksammas vid en diskussion om medlingens 

framtida roll inom det straffrättsliga systemet. Det går helt enkelt inte att bortse 

från att medlingsinstitutet bygger på en annan rättviseteori än den teori som vårt 

traditionella straffrättsliga system bygger på. Givetvis går det att diskutera ”den 

ideologiska krocken” betydligt mer än vad jag gjort, kanske utgör detta i sig ett 

eget uppsatsämne. Inom ramen för min uppsats nöjer jag mig dock med att enbart 

uppmärksamma ”den ideologiska krocken” samt konstatera att det lämpligaste 

sättet att använda medling vid brott för unga lagöverträdare är som ett 

komplement till ordinarie rättsprocess.
158

 Genom ett sådant användande behöver 

skillnaden beträffande den ideologiska grunden inte innebära att viktiga 

grundläggande straffrättsliga intressen såsom förutsebarhet och konsekvens 

åsidosätts. De bakomliggande intressena med det straffrättsliga systemet och 

traditionell lagföring kan fortfarande bibehållas samtidigt som de många positiva 

fördelarna samt effekterna med medling kan vinnas i ett system där medlingen 

kan fungera som ett komplement till ordinarie rättsprocess.    

 

4.5.3 Vissa praktiska problem med medling vid brott   

Det framgår tydligt utifrån föregående avsnitt att jag personligen ställer mig 

väldigt positiv till ett användande av medling för unga lagöverträdare som en 

kompletterande konfliktlösningsmetod till ordinarie rättsprocess. Inom det 

svenska rättssystemet finns emellertid en hel del praktiska problem som bör 

förbättras vad gäller användandet av medling vid brott.   

 I mars 2012 publicerade Socialstyrelsen en uppföljningsrapport över 

                                                     
158

 Nämnvärt i detta sammanhang är att regeringen uttryckte följande i förarbetena till 

medlingslagen: ”Enligt regeringens bedömning bör det finnas ett inte obetydligt utrymme för att 

i framtiden utveckla medling till att bli ett mera permanent inslag i påföljdssystemet för unga 

lagöverträdare. Att i viss utsträckning kunna ersätta traditionell lagföring med medling torde på 

sikt kunna leda till fördelar för såväl brottsoffer som samhället i stort”, se prop. 2001/02:126 s 

29. Det kan dock till viss del ifrågasättas om ”den ideologiska krocken” verkligen har 

uppmärksammats i tillräckligt stor utsträckning i förarbetena, se t.ex. Örnemark Hansens artikel 

Varför får hämnden inte vara ljuv?, i festskriften Josefs resa – en vänbok till Josef Zila 

(Uppsala 2007) s 239 f.  
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kommunernas arbete med medling vid brott. Rapporten visar att medlings-

verksamheten i Sverige idag innehåller en del brister. Den kanske största och 

mest allvarliga bristen är att det i en del kommuner saknas organisation kring att 

kunna erbjuda medling till unga lagöverträdare och medlingen i olika kommuner 

har vid en jämförelse också visat sig skilja sig åt beträffande vissa aspekter. 

Uppföljningsrapportens resultat tyder även på att samtliga unga lagöverträdare 

inte blir tillfrågade om de vill deltaga i medling.
159

 Socialstyrelsen uttalar i slutet 

av rapporten att de bedömer ”att medlingen inte har den plats och spelar den roll 

som intentionen var.”
160

         

 De nyssnämnda resultaten indikerar att medlingsverksamheten måste 

förbättras i Sverige, inte minst utifrån rättssäkerhetssynpunkt. Att 

medlingsverksamheten inte ser likadan ut i landets kommuner och att medling 

dessutom inte erbjuds alla unga lagöverträdare i lika stor utsträckning är mycket 

rättsotryggt, rättsosäkert och inkonsekvent. Det ska inte vara en avgörande faktor 

att den unga lagöverträdaren bor i ”rätt kommun” eller inte för att en väl 

fungerande medling ska kunna erbjudas, utan givetvis är detta något som måste 

kunna erbjudas samtliga unga lagöverträdare oavsett kommun. Det är naturligtvis 

också av ytterst stor vikt att medlingen fungerar på liknande sätt i hela landet av 

rättviseskäl, enligt min mening.   

 Ett annat potentiellt praktiskt problem som bör uppmärksammas vid en 

diskussion om medling vid brott är medlingens inverkan på ordinarie 

rättsprocess. I avsnitt 3.6.3 berörde jag bl.a. 17 § st. 3 LUL, där det anges att 

åklagaren vid en bedömning av huruvida en åtalsunderlåtelse ska ske eller inte, 

särskilt ska beakta bl.a. den unge lagöverträdarens vilja att medverka till att 

medling enligt medlingslagen kommer till stånd. Det är den unge 

lagöverträdarens vilja som är det väsentliga och alltså inte att ett medlingsmöte 

faktiskt kommer till stånd, vilket är något som skulle kunna leda till praktiska 

                                                     
159

 Socialstyrelsens rapport, Medling vid brott avseende unga lagöverträdare. Uppföljning av 

hur kommunerna arbetar med medling samt analys av behov av åtgärder för att stödja 

medlingsverksamheten s 7. 
160 Socialstyrelsens rapport, Medling vid brott avseende unga lagöverträdare. Uppföljning av 

hur kommunerna arbetar med medling samt analys av behov av åtgärder för att stödja 

medlingsverksamheten s 39. 
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problem. För att det nyssnämnda inte ska leda till oönskade effekter är det 

mycket viktigt att en balans upprätthålls beträffande hur mycket den unge 

lagöverträdarens vilja att deltaga i medling ska få påverka frågan om eventuell 

åtalsunderlåtelse. Låter åklagarna den unges vilja påverka beslutet om 

åtalsunderlåtelse i för stor utsträckning kommer detta resultera i att medlingen 

kan blir en form av ”undanflykt” för den unge lagöverträdaren. Medlingens syfte 

kommer därmed att gå förlorat eftersom de unga lagöverträdarna då kommer att 

vilja deltaga i medlingen av helt fel anledningar.  Tillåts den unges vilja att få 

påverka beslutet om åtalsunderlåtelse i för stor utsträckning kanske vissa unga 

lagöverträdare till och med ser en ”undanflykt” i att ljuga om att de vill deltaga i 

medling och sedan inte deltar alls.              

 Motsatsen till nyssnämnda scenario, dvs. att åklagarna knappt tar hänsyn alls 

till den unge lagöverträdarens vilja att deltaga i medling vid beslut om 

åtalsunderlåtelse, skulle också innebära stora problem. I ett sådant fall skulle 

medlingen i princip förlora sitt ”rättsliga värde”, vilket gör att många ungdomar 

kanske inte överhuvudtaget ens skulle fundera på att överväga ett deltagande i 

medling. Även om de inblandade parterna, dvs. gärningsman och brottsoffer, bör 

betrakta erbjudande om medling som en hjälp för dem personligen så anser jag 

att medlingsverksamheten ändock bör ha ett ”rättsligt värde” på något sätt för att 

hela institutet ska tas på allvar av såväl utövare inom rättsväsendet som 

inblandade parter i ett brottmål. Därför är det således viktigt att i vart fall 

uppmärksamma att problem kan uppkomma om en balans inte upprätthålls vad 

gäller medlingens inverkan på ordinarie rättsprocess, även om det inte råder 

några praktiska problem gällande detta i nuläget.
161

   

 Liknande resonemang som jag fört i det ovanstående stycket kan också föras 

beträffande medlingens inverkan på ordinarie rättegång. Som jag nämnt tidigare, 

i avsnitt 3.6.3, finns genom 29 kap. 5 § p. 2 BrB och även genom 30 kap. 4 § BrB 

visst utrymme för domstol att beakta att medling har skett vid straffmätning och 
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 Åklagarna tillmäter idag mycket sällan den unge lagöverträdarens vilja att deltaga i medling 

betydelse vid beslut om eventuell åtalsunderlåtelse, se Marklund s 244 som i sin tur hänvisar till 

det forskningsprojekt, Till nytta för brottsoffret, som genomförts av Tommy Andersson, Maritha 

Jacobsson och Lottie Wahlin år 2008–2010 vid Umeå Universitet. 
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även till viss del vid påföljdsval, även om det torde vara svårt att säga hur stora 

dessa möjligheter är. Oavsett hur domstolarna idag använder möjligheterna att 

beakta att medling har skett så bör även här uppmärksammas att problem kan 

uppstå i framtiden om genomförd medling antingen tillåts få påverka utfallet av 

en rättsprocess för mycket eller inte tillåts kunna påverka någonting alls, av 

samma skäl som dem jag anfört beträffande åtalsunderlåtelse.    

 Sammanfattningsvis kan således konstateras att det finns en del potentiella 

praktiska problem som måste uppmärksammas i diskussionen om medlingens 

framtida roll för unga lagöverträdare inom det straffrättsliga systemet. Sedan kan 

också konstateras att medlingsverksamheten i Sverige idag fortfarande behöver 

förbättras vad gäller flera viktiga aspekter, innan institutet kan fungera helt 

tillfredsställande.  

 

4.6 Avrundning och avslutande kommentarer 

När jag nu ska avrunda min uppsats kommer det säkerligen inte som någon 

överraskning att min slutsats är att medling för unga lagöverträdare är något vi 

bör fortsätta använda och utveckla. Även om vissa problem eller svårigheter kan 

finnas med institutet anser jag ändock att de fördelar samt positiva effekter för 

såväl gärningsman och brottsoffer överväger dessa. Positiva effekter för 

gärningsman och brottsoffer kommer i sin tur leda till positiva effekter för hela 

samhället och förhoppningsvis kan medlingen vara ett stort steg i riktningen mot 

ett samhälle med mindre ungdomskriminalitet. För att de viktiga effekterna och 

medlingens syfte ska uppnås måste dock medlingsverksamheten i Sverige 

förbättras betydligt. Det är väldigt viktigt utifrån rättssäkerhetssynpunkt att 

medlingsverksamheten utvecklas och att den medling som erbjuds i landets 

kommuner blir likadan både vad gäller tillgänglighet, genomförande och kvalitet. 

 Det torde krävas en del arbete på olika sätt med att förbättra användandet av 

medling vid brott idag, men jag hoppas att medlingen ”är här för att stanna” inom 

straffrätten. 
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