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Sammanfattning   
I den här studien uppmärksammas medling vid brott för vuxna gärningspersoner med fokus på 
deras upplevelser av medlingsprocessen. Syftet med studien är att undersöka hur vuxna 
gärningspersoner i Nya Zeeland upplever medlingsprocessen och dess effekter, dels som en 
metod för att återintegreras i samhället, dels som en metod för att förebygga återfall i brott. Den 
ökade kännedom om medlingsprocessen för vuxna gärningspersoner som studien har genererat 
används för att ifrågasätta och problematisera den svenska lagens åldersbegränsning, där medling 
vid brott endast erbjuds till gärningspersoner under 21 år. För att uppnå studiens syfte och 
besvara dess frågeställningar har en kvalitativ metod med semi-strukturerade intervjuer 
tillämpats. Totalt genomfördes nio intervjuer med vuxna gärningspersoner som genomgått 
medling vid brott i Nya Zeeland. Studien genomfördes i Nya Zeeland mot bakgrund av att vuxna 
gärningspersoner inte erbjuds medling vid brott i Sverige. Studien utgår från en fenomenologisk 
ansats, då den studerar upplevelser av fenomenet medling vid brott. Studiens teoretiska 
utgångspunkt är teorin om skam och återintegrering, teorin om symbolisk reparation samt andra 
skamteorier.  
 
Resultatet tyder på att vuxna gärningspersoner generellt upplever medlingsprocessen och dess 
effekt som positiv och meningsfull. Medlingen har möjliggjort att gärningspersonerna har fått en 
större förståelse för brottet och dess konsekvenser. Att genom medling få den brottsutsattas 
förlåtelse har skapat förutsättningar för parterna att försonas och gärningspersonerna har därmed 
kunnat lämna brottet bakom sig och gå vidare i livet. Medlingen har bidragit till 
gärningspersonernas återintegrering i samhället och skapat förutsättningar att förebygga återfall i 
brott. Utifrån studiens resultat kan det antydas att även vuxna gärningspersoner skulle dra 
fördelar av att inkluderas i den svenska lagstiftningen för medling vid brott.  
 
I studiens resultat kan inga generella slutsatser dras beträffande hur vuxna gärningspersoner 
upplever medling vid brott och dess effekter. Denna studie kan dock bidra med att ge en mer 
nyanserad bild av vuxna gärningspersoners upplevelser av medling. Studien kan även styrka 
tidigare forskning om gärningspersoners upplevelser av medling vid brott.  

 
 

 
 
Nyckelord: Medling vid brott, vuxna gärningspersoner, återintegrering  
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1. Inledning 
 

[…] bara att öga mot öga få be någon om förlåtelse är något enormt och det är vad processen tillät mig att 
göra. Och att höra henne säga att hon gav mig tillstånd att gå vidare med mitt liv var helt enkelt en enorm 
grej… 1 (Citat från en intervju med en av studiens informanter)   
  

I citatet ovan beskrivs medling vid brott av en vuxen gärningsperson som själv har genomgått 
medling efter att ha begått ett brott. Uppsatsen inleds med detta citat då det på ett tydligt sätt 
exemplifierar hur en vuxen gärningsperson kan uppleva medlingsprocessen. I den här uppsatsen 
presenteras en studie om vuxna gärningspersoners upplevelser av medlingsprocessen i Nya 
Zeeland. Medling vid brott finns lagstadgad i Sverige sedan år 2002 i lagen (2002:445) om 
medling med anledning av brott. I socialtjänstlagen (2001:453) 5 kap. 1c § står det skrivet att 
kommunen ansvarar för att erbjuda medling till gärningspersoner upp till 21 år. De 
gärningspersoner som är över 21 år omnämns inte i denna lag. Då medling som metod vänder sig 
till både unga och vuxna kan man ställa sig frågande till den nuvarande svenska lagstiftningens 
åldersbegränsning. Vi ville ta reda på mer om hur medling vid brott upplevs och vad den ger för 
effekter för vuxna gärningspersoner över 21 år. Vi har i studien valt att enbart ha fokus på 
gärningspersoner eftersom det endast är gärningspersonens ålder som begränsas av 
lagstiftningen, inte den brottsutsatta. Genom denna nya kunskap, skapar vi en större förståelse 
för den svenska lagstiftningens åldersbegränsning. 
 
Eftersom medling för vuxna inte prioriteras i Sverige så valde vi att söka oss utomlands för att 
genomföra vår studie. Ett land som ligger i framkant vad det gäller användning av medling är 
Nya Zeeland (von Hirsch mfl. 2003). Medlingsmetoden är väletablerad i landet och har sedan 
1995 erbjudits till både unga och vuxna gärningspersoner (New Zeeland Ministry of Justice 
2015:a). Sedan december 2014 är reparativa processer (däribland medling vid brott) en del av 
landets rättssystem, vilket innebär att de inblandade parterna i varje brottsfall som behandlas i 
domstol även, om det anses som lämpligt, får erbjudande om att delta i medling (New Zeeland 
Ministry of Justice 2015:b).  
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur vuxna gärningspersoner upplever 
medlingsprocessen och dess effekter, dels som en metod för att återintegreras i samhället, dels 
som en metod för att förebygga återfall i brott. Kännedomen om medlingsprocessen för vuxna 
gärningspersoner ger en möjlighet att ifrågasätta och problematisera den svenska lagens 
åldersbegränsning av medling vid brott. För att uppnå detta syfte utgick vi från följande 
frågeställningar: 

 
                                                
1 Originalcitat: “… just to be able to say I am sorry to someone´s face is huge and that is what the process 
allowed me to do. And to hear her say that she gave me that permission to move on with my life was just 
a huge thing… ” 
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●   Hur upplever vuxna gärningspersoner medlingsprocessen? 
●   Hur upplever vuxna gärningspersoner effekterna av medlingsprocessen? 
●   Upplevs medlingsprocessen av vuxna gärningspersoner som en metod för att 

återintegreras i samhället och därigenom förebygga återfall i brott? Varför eller varför 
inte? 

 
1.2 Definition av begrepp 
I denna studie benämns deltagarna vid medling som brottsutsatt (eng: victim), gärningsperson 
(eng: offender) och medlare (eng: mediator). Vi har eftersträvat att använda så värdeneutrala 
begrepp som möjligt. Vi har därmed valt bort synonyma benämningar som gärningsman då detta 
begrepp inte är könsneutralt samt brottsoffer vilket vi anser har en mer negativ klang än 
brottsutsatt. Den brottsutsatta är en person som har utsatts för ett brott och därigenom kan ha 
lidit fysisk eller psykiskt skada. Gärningspersonen är den individ som har begått brottet eller på 
grund av sin medverkan anses vara delaktig i brottet. Gärningspersonen måste till viss del ha 
erkänt medverkan i brottet och därmed identifiera sig som gärningsperson. Medlaren som deltar 
vi medlingsmötet har till uppgift att trygga och ledsaga både den brottsutsatta och 
gärningspersonen fram genom processen. Medlaren ska vara opartisk och inte döma eller 
skuldbelägga någon av parterna under medlingsprocessen (BRÅ 2007). 
 
Vi kommer i texten att använda begreppen medling, medlingsprocess och medling vid brott 
synonymt. Om inget annat anges i texten så är det medling vid brott som avses.  
  
1.3 Vad är medling vid brott? 
Medling vid brott kan äga rum efter att ett brott har begåtts och sker då genom att 
gärningspersonen och den brottsutsatta träffas tillsammans med en (eller två) opartiska medlare 
för att tala om brottstillfället. Medlingsprocessen består huvudsakligen av två möten: förmöte 
och medlingsmöte.  
 
Förmötet hålls enskilt med medlaren och respektive part innan själva medlingsmötet för att 
parterna på bästa sätt ska förberedas inför medlingsmötet. Oftast hålls bara ett förmöte med 
respektive part men om det anses behövligt kan flera förmöten hållas. Under förmötet får 
gärningspersonen och den brottsutsatta information om medlingsprocessen, hur det praktiskt 
kommer att gå till samt vad som förväntas av gärningspersonen och den brottsutsatta. Här kan 
medlaren även ta upp gärningspersonens inställning till eventuell ersättning eller gottgörelse till 
den brottsutsatta. Medlarens uppgift under förmötet är även att undersöka både 
gärningspersonens och den brottsutsattas inställning till brottshändelsen och den motsatta parten. 
Gärningspersonen måste vilja ta uppriktigt ansvar för sina handlingar och be om ursäkt. 
Gärningspersonens uppriktighet är av stor betydelse för den brottsutsattas upplevelse av 
medlingstillfället eftersom en ouppriktig ursäkt från gärningspersonen kan upplevas som en 
ytterligare kränkning för den som tidigare har blivit utsatt för brottet. Även den brottsutsattas 
inställning är viktig då allt för starka känslor av bitterhet, ilska och aggressioner hos denna 
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försvårar medlingsprocessen. Om den brottsutsatta ser medlingsmötet som ett tillfälle att hämnas 
snarare än försonas med brottshändelsen och gärningspersonen kan inte målet med 
medlingsprocessen uppnås. Då deltagandet i medling är helt frivilligt kan parterna välja att dra 
sig ur efter förmötet. Om medlaren anser att fallet inte lämpar sig för medling går parterna heller 
inte vidare till medling. Parterna har i dessa fall möjlighet att genomgå indirekt medling, vilket 
innebär att parterna blir tillfrågade om de har något att förmedla till den motsatta parten som 
medlaren kan vidarebefordra. Medlaren vidarebefordrar i så fall ett skriftligt meddelande till den 
motsatta parten (BRÅ 2007, New Zealand Ministry of Justice 2015:c).   
 
Under medlingsmötet träffas gärningspersonen och den brottsutsatta tillsammans med medlaren. 
Medlarens uppgift under medlingen är att stödja och underlätta samtalet mellan parterna på 
sådant sätt att båda parter uppnår förståelse och försoning inför brottshändelsen och dess 
konsekvenser (BRÅ 2007). Medlarens opartiska roll under medlingsmötet är viktig för att målet 
med medling ska uppnås och för att grundidén för vad rättsfilosofin bakom medling står för inte 
ska urholkas. Eftersom de båda parterna deltar i medlingen i hopp om att nå en försoning inför 
det begångna brottet är risken stor att resultatet av medlingen blir det motsatta om medlaren visar 
sig partisk under medlingsmötet, och parterna kan därför i så fall komma att känna ännu större 
avstånd inför varandra efter mötet. De negativa emotioner som är kopplade till brottstillfället kan 
således förstärkas med en partisk medlare. Medlaren förhåller sig opartisk under medlingen 
genom att se till att parterna får lika mycket stöd under processens gång och samma möjlighet att 
föra sin talan under medlingsmötet utan att bli avbruten (BRÅ 2007, Rypi & Burcar 2012). 
 
Under medlingsmötet läggs stort fokus på att den brottsutsatta och gärningspersonen ska få en 
bättre förståelse för vad som inträffade vid brottstillfället, varför det hände och vilka 
konsekvenser brottet har förorsakat. Den brottsutsatta får möjlighet att bearbeta känslor och 
rädslor som brottet har medfört. Gärningspersonen ges möjlighet att reflektera över sitt begångna 
brott, ta ansvar för dess följder, och om det är möjligt, ställa till rätta den skada brottet har 
förorsakat den brottsutsatta. Genom att på detta sätt bearbeta händelsen kan negativa effekter 
såsom ångest, ilska, skam, depression eller oro minska. Förhoppningsvis bidrar detta i nästa steg 
till att gärningspersonen avstår från att begå fler brott i framtiden. Både den brottsutsatta och 
gärningspersonen får genom medlaren lära sig att hantera konflikter, kunskaper som de kan få 
användning för senare i livet. Således anses medling vid brott vara en brottsförebyggande metod 
(BRÅ 2007). 
 
Att delta vid medlingsprocessen är helt frivilligt, vilket innebär att det krävs informerat samtycke 
från både gärningspersonen och den brottsutsatta. Deltagarna kan när som helst dra sig ur även 
om de tidigare har gett sitt samtycke till medlingen. Den brottsutsattas säkerhet, frivillighet och 
gärningspersonens ansvarstagande för brottshändelsen är de absolut viktigaste principerna som 
ligger till grund för medlingsprocessen. Medling vid brott är en internationellt vedertagen metod 
som i praktiken utförs på likande sätt världen över (New Zealand Ministry of Justice 2015:d, 
Socialstyrelsen 2015). 
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1.4 Två rättsfilosofiska synsätt 
Rättsfilosofin bakom medling vid brott är reparativ rättvisa. Vid reparativ rättvisa får 
gärningspersonen och den brottsutsatta huvudroller i sin egen rättsprocess (BRÅ 2007). Förutom 
den brottsutsatta och gärningspersonen kan även anhöriga och närsamhället involveras vid olika 
metoder inom reparativ rättvisa (Gröning & Jacobsen 2012). Ytterligare ett par viktiga 
utgångspunkter vid reparativ rättvisa är hur gärningspersonen hanterar konsekvenserna av det 
begångna brottet samt hur gärningspersonen tar ansvar gentemot den brottsutsatta genom att 
gottgöra hen på något sätt. Reparativ rättvisa strävar efter försoning och att reparera den skada 
som brottet medfört. Howard Zher (2002:5) definierar reparativ rättvisa på följande vis:   
 

Restorative justice is a process to involve, to the extent possible, those who have a stake in a specific 
offence and to collectively identify and address harms, needs and obligations, in order to heal and put 
things as right as possible.  

 
Motsatsen till reparativ rättvisa är den retributiva rättvisan, det vill säga bestraffande rättvisa. 
Förenklat innebär detta att rätten ska bevisa vem som bär skulden till det begångna brottet och 
därefter utdela ett lämpligt straff till den utpekade gärningspersonen. De inblandade parterna 
(gärningsperson och brottsutsatt) får en sekundär roll i rättsprocessen som behandlas av ombud 
(åklagare, advokat och domare) som representerar samhällets rättssystem. Genom 
gärningspersonens och den brottsutsattas sekundära roller i rättsprocessen får dessa inget 
utrymme att föra en dialog med varandra (BRÅ 2007). 
 
1.5 Medling i Sverige 
I det svenska rättssystemet tillämpas i huvudsak retributiva rättsprinciper vid lagöverträdelser. 
Reparativ rättvisa används allt mer, men fortfarande i liten skala, som ett komplement till den 
rådande rättsprocessen efter att ett brott har begåtts (BRÅ 2007). 
 
I slutet av 1990-talet gjordes en statlig utredning (SOU 2000:105) för att utreda medlingens roll i 
det svenska rättssystemet. Denna utredning resulterade år 2002 i en särskild medlingslag (Lag 
(2002:445) om medling med anledning av brott). Lagen om medling med anledning av brott, är 
en ramlag. Ramlagen ger inte en detaljbeskrivning utan anger endast syfte och förutsättningar för 
hur medling ska genomföras. Fyra av de viktigaste punkterna i lagen är följande: 
●  Att delta vid medling är frivilligt 
●  Att båda parters intresse ska beaktas 
●  Att brottshandlingen ska vara polisanmäld och erkänd av gärningspersonen 
●  Att medlaren ska vara opartisk och kompetent 

Enligt socialtjänstlagen (2001:453) 5 kap. 1c § är det kommunen som ansvarar för att erbjuda 
medling till gärningspersoner under 21 år. I lagen anges inte någon övre åldersgräns vid medling 
för gärningspersoner, dock anges detta i förarbetena till lagen (proposition 2001/02:126, 
proposition 2005/6:165) att medling framförallt bör användas vid ungdomsbrott. Då kommunen 
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är skyldig att erbjuda unga gärningspersoner (under 21 år) medling vid brott så medlar de flesta 
verksamheter och kommuner endast vid ungdomsbrott (BRÅ 2007). Orsaken till att medling 
riktas till framförallt unga gärningspersoner motiveras i propositionen med att denna åldersgrupp 
anses vara lättare att påverka att inte återfalla i brott. En annan anledning till lagens 
åldersbegränsning är att brottsutsatta tros vara mer villiga att möta en ung gärningsperson 
framför en vuxen (BRÅ 2007). 
 
Vid medling i Sverige är medlaren vanligtvis anställd av Socialtjänsten, men 
medlingsverksamheter kan i vissa fall även bedrivas av frivillighetsorganisationer eller polis. 
Medlaren är för det mesta utbildad socionom, men kan även vara lekman vilket innebär att hen är 
en samhällsmedborgare som anses vara lämplig medlare (BRÅ 2005, BRÅ 2007). Enligt 4 § i 
lagen Lag (2002:445) om medling med anledning av brott, ska medlaren vara en opartisk tredje 
part som är kompetent och rättrådig. 
                   
1.6 Medling i Nya Zeeland 
Reparativ rättvisa har allt mer etablerats världen över och Nya Zeeland är ett av de länder som är 
föregångare vid användningen av rättsfilosofin (von Hirsch mfl. 2003). Reparativ rättvisa som 
princip och praktik används i landet som åtgärd vid lagöverträdelser och började praktiseras år 
1989 genom metoden ”familjerådslag” (eng: Family Group Conferences) som rikas till unga 
gärningspersoner och deras familjer. Under 1990-talet utvecklades liknande metoder som även 
tillämpas på vuxna gärningspersoner. Medling vid brott har sedan år 1995 erbjudits till vuxna 
gärningspersoner. År 2002 lagstadgades de reparativa rättsprinciperna genom “Sentencing Act 
2002”,” Parole Act 2002”, och “The Victims´Right Act 2002” och därmed erkändes reparativ 
rättvisa som en del av det rådande retributiva rättssystemet. Genom dess tre lagar fick den 
reparativa rättvisan ett större erkännande och legitimitet i landets rättsprocess.  
 
År 2014 gjordes en ändring i ”Sentencing Act” som bidrog till att ytterligare främja 
användningen av den reparativa rättvisan. Lagändringen innebar att rätten och/eller 
medlingsverksamheter alltid måste överväga om reparativa metoder är lämpliga utifrån brottet 
och dess omständigheter (New Zealand Ministry of Justice 2015:e). I praktiken innebär 
lagändringen att sammanställd information om varje brottsfall som bearbetas av domstol även 
skickas till någon av landets medlingsverksamheter för en bedömning om reparativa insatser är 
lämpliga eller inte. Om fallet anses vara lämpligt för reparativ rättvisa tillfrågas 
gärningspersonen och därefter den brottsutsatta om de vill delta i medling. Om båda parter vill 
genomgå den reparativa processen anordnas förmöte och medlingsmöte med båda parter. En 
rapport, som sammanställs av de medlare (vanligtvis två medlare) som deltagit vid medlingen, 
skickas därefter till domstolen. Rapporten om den genomförda medlingen ska vara en del av 
underlaget som domaren använder i beslutet av vilken påföljd gärningspersonen ska tilldelas. 
Reparativa insatser ska därmed alltid vara en del av underlaget för beslutet av gärningspersonens 
straffpåföljd. Detta betyder dock inte att gärningspersonen per automatik får en lindrigare påföljd 
för att hen genomgått medling. Om domaren anser det lämpligt kan påföljden bli densamma 
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oavsett om den aktuella gärningspersonen deltagit vid medlingsprocessen eller inte (Kramer 
2015). 
 
Vid lindrigare brott förekommer medling utanför den straffrättsliga processen. Vid dessa fall 
ingår medlingsprocessen i ett system som kallas för diversion. Diversionen vänder sig till både 
unga och vuxna gärningspersoner. Under diversionsprocessen ställs ett antal ultimatum till 
gärningspersonen som innebär att gärningspersonen måste genomgå två till tre olika 
rehabiliterade processer, annars kommer fallet behandlas i domstol. Medling vid brott är ofta ett 
av de krav som ställs på gärningspersonen. Därtill kan gruppterapi, äktenskapsrådgivning 
och/eller ett förlåtelsebrev till den brottsutsatta inkluderas. Uppfyller gärningspersonen 
diversionens krav, så läggs åtalet ner och gärningspersonen slipper en fällande dom (New 
Zealand Ministry of Justice 2010).  
  
1.7 Uppsatsens disposition 
I nästa kapitel presenteras tidigare forskning med fokus på medlingens effekter, medling som 
brottsförebyggande metod samt upplevelser av medling i olika åldrar. Tredje kapitlet redogör för 
studiens teoretiska ansats och centrala begrepp i emotionssociologi som ligger till grund för 
studiens analys. Därefter följer det fjärde kapitlet som beskriver det empiriska materialet, 
tillvägagångssätt, en diskussion om forskningens validitet och reliabilitet samt etiska 
överväganden. Resultatet presenteras i det femte kapitlet. I kapitel sex redogörs den avslutade 
diskussionen.  
 

2. Tidigare forskning 
I det här avsnittet presenteras en sammanställning av tidigare forskning om medling vid brott. I 
Sverige har det genomförts en relativt liten mängd forskning inom området och i begränsat 
omfång. Forskning kring vuxna gärningspersoner är i dagsläget i stort sätt obefintlig. 
Internationellt finns det mer forskning kring ämnet, men även här är forskningen begränsad 
särskilt angående vuxna gärningspersoner. Den forskning som har bedrivits inom området 
medling vid brott har främst inriktat sig på ungdomsbrottslighet med fokus på unga 
gärningspersoner och brottsutsatta. 
 
De teman som är i fokus i detta avsnitt utgår från studiens syfte och frågeställningar kring vuxna 
gärningspersoners upplevelser av medling vid brott, återintegrering, medling som 
brottsförebyggande metod samt emotionen skam i relation till brottshändelsen. Eftersom 
forskningen är begränsad kring vuxna gärningspersoner har vi även använt oss av aktuell 
forskning gällande unga gärningspersoner, medlingens effekt hos brottsutsatta, 
gärningspersoners motiveringar bakom deltagande vid medling vid brott samt effekter av 
reparativa processer och reparativa insatser i stort. 
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Den metod och det tillvägagångssätt som till stor del den forskning vi studerat använder sig av är 
intervjuer med gärningspersoner och/eller brottsutsatta och/eller professionella som arbetar som 
medlare (BRÅ 1999, BRÅ 2000, Maxwell & Morris 2001, New Zealand Ministry of Justice, 
2011:b, Sehlin 2009) samt både intervjuer och observationer (Rypi & Burcar 2012). Några av 
studierna har studerat ärenden, kartlagt eller sammanställt tidigare empiriska studier, olika typer 
av datasammanställningar eller utvärderingar av olika program med inriktningar inom den 
reparativa rättvisan (New Zealand Ministry of Justice 2014, Sehlin 2009, Sherman & Strang 
2000, SOU 2000:105:111, Umbreit mfl. 2001, Umbreit mfl. 2004). 
 
2.1 Medlingens brottsförebyggande effekter   
Det har upprepande gånger bedrivits studier då ärenden som genomgått medling vid brott 
jämförts med liknande fall som behandlats i den traditionella straffrättsliga processen. Syftet har 
varit att studera vilken rättsprocess som medför det bästa resultatet vad det gäller reducerat antal 
av återfall i brott samt hur skillnaderna mellan processerna har upplevts av dess deltagare, 
gällande både unga och vuxna. (Galaway 1988, Maxwell & Morris 2001, New Zealand Ministry 
of Justice 2011:a, New Zealand Ministry of Justice 2014, Sherman & Strang 2000, SOU 
2000:105:117). I en studie av Maxwell och Morris beskrev deltagarna (både gärningspersoner 
och de brottsutsatta) att den reparativa processen var ett uppskattat alternativ till rättsprocessen i 
domstol. Majoriteten av de deltagande vuxna gärningspersonerna beskrev att deltagandet vid 
medlingsprocessen medförde att de kunde undvika att hamna i ett kriminellt register samt 
undvika stigmatiseringen i samband med den straffrättsliga rättsprocess. Dessutom kunde de 
eventuella påföljderna av publicitet undvikas (Maxwell & Morris 2001).  
 
Medlingens brottsförebyggande effekter är ett återkommande tema i flertalet studier inom 
området medling vid brott. En övervägande stor del av studierna inom området (på både unga 
och vuxna) visar att gärningspersoner som har genomgått medling vid brott tenderar i mindre 
utsträckning att återfalla i brott i jämförelse med gärningspersoner som enbart fått sitt ärende 
prövat och dömt i domstol (Galaway 1988, Maxwell & Morris 2001, New Zealand Ministry of 
Justice 2011:a, New Zealand Ministry of Justice 2014, Rypi & Burcar 2012, Sehlin 2009, 
Sherman & Strang 2000, SOU 2000:105:111, Sudipto 1992, Umbreit mfl. 2001, Umbreit mfl. 
2004). En minskad återfallsfrekvens har visat sig vara oberoende av åldern på gärningspersonen 
(Umbreit mfl. 2001, Umbreit mfl. 2004). I en svensk studie av Staffan Shelin beskrivs risken att 
återfalla i brott för unga gärningspersoner, mellan 8 och 18 år, halveras om de får genomgå 
medling efter brottstillfället (Sehlin 2009). En av orsakerna till medlingens framgång och 
brottsförebyggande effekter beskrivs vara gärningspersonernas vilja att förändras och genom att 
tacka ja till att delta i själva medlingsprocessen är det ett tecken på att gärningspersonerna i 
framtiden vill undvika brottsliga handlingar (Rypi & Burcar 2012). 
 
Forskning som undersöker medlingens brottsförebyggande effekter understryker emellertid att 
brottstypen är en betydande faktor för hur mycket medlingsprocessen bidrar till en reducering av 
återfall i brott (Sehlin 2009, Sherman & Strang 2000). I en studie undersöks återfallsfrekvensen i 
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brott utifrån fyra olika brottstyper: misshandel (då gärningspersoner var under 30 år), snatteri och 
stöld (under18 år) samt rattfylla (från18 år). Resultatet visade att de reparativa insatserna, så som 
medling, har störst inverkan på återfallsfrekvensen för brottstypen misshandel. Vid misshandel 
minskade brottsfrekvensen med 38 % efter reparativa insatser i jämförelse med de 
gärningspersoner som enbart dömts i domstol (Sherman & Strang 2000:12). Vid snatteri och 
stöldbrott såg man ingen större skillnad på återfallsfrekvensen. Vad det gällde återfall vid 
rattfylla så visade det sig dock att de reparativa insatserna hade en, om ytterst liten men ändå, 
negativ effekt som brottsförebyggande åtgärd (Sherman & Strang 2000). De slutsatser som kan 
dras efter tidigare forskning där medlingens brottsförebyggande effekter kopplats till en viss typ 
av brott, har visat att medling lämpar sig bäst för brott där den brottsutsatta blivit personligt 
kränkt. Brott som innefattar kränkning av den brottsutsatta medför att gärningspersonen i större 
utsträckning känner ånger inför sina handlingar. Om gärningspersonen i medlingsmötet träffar 
någon som personligen inte är drabbad av brottshändelsen (exempelvis ett butiksbiträde vid 
snatteribrott) så kan istället risken uppstå att gärningspersonen känner sig kränkt, vilket minskar 
chansen för positiva effekter för medling som brottsförebyggande åtgärd (Sehlin 2009, Sherman 
& Strang 2000). 
 
Forskning har visat ytterligare en påverkningsfaktor på vuxna gärningspersoners 
återfallsfrekvens i brott. Denna påverkningsfaktor är gärningspersonens kriminella bakgrund. 
Hannes Schültz studie från år 1999 “Die Rückfall-häufigkeit nach einem Aussergerichtlichen 
Tatausgleich bei Erwachsenen” refereras i SOU:n. Schültz studie beskriver att om det är första 
gången gärningspersonerna begår ett brott och brottet därefter följs upp med medling så återfaller 
14 % av gärningspersonerna i brott efter medlingen. Jämför man detta med gärningspersoner 
som tidigare begått brott så är återfallsfrekvensen 30 % efter medlingsprocessen (SOU 
2000:105:117). 

 
2.2 Upplevelser och effekter av medling vid brott 
Forskningen visar generellt på positiva upplevelser och effekter hos både unga och vuxna 
gärningspersoner och brottsutsatta som deltagit vid medling vid brott eller andra reparativa 
processer. Medlingstillfället upplevdes som rättvist och som en hjälp för att kunna gå vidare efter 
brottshändelsen av båda parter. Medlingen upplevdes ha möjliggjort för deltagarna att bearbeta 
ilska och/eller sorg som uppstått i samband med brottshändelsen vilket sågs som positivt. Genom 
bearbetning av emotioner beskriver både gärningspersonen och den brottsutsatta att de har 
kunnat komma över den rädsla de tidigare kände inför varandra. Deltagarna beskriver en lättnad 
och tillfredsställelse efter medlingsmötet. De har genom medlingsprocessen fått svar på frågor de 
tidigare haft i samband med brottet och fått en ökad förståelse för den motsatta parten, för 
brottstillfället och konsekvenserna av brottet (BRÅ 1999, BRÅ 2000, New Zealand Ministry of 
Justice 2011:b, Rypi & Burcar 2012, Umbreit mfl. 2001, Umbreit mfl. 2004). I en nyzeeländsk 
studie kring brottsutsattas upplevelser av medlingsprocessen, så uttryckte 67 % av de 
brottsutsatta att orsaken bakom deras deltagande i medlingsprocessen var att låta 
gärningspersonen veta hur brottshändelsen hade påverkat dem. 60 % av de brottsutsatta deltog då 
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de ville ha en förklaring till brottshändelsen och 40 % deltog för att hjälpa gärningspersonen. 80 
% av de brottsutsatta sa att de skulle rekommendera medling vid brott till andra (New Zealand 
Ministry of Justice 2011:b).  
 
Andra fördelaktiga upplevelser och effekter av medling som har beskrivits specifikt hos 
gärningspersoner, oavsett ålder, är att nervositeten och negativa känslor (som fanns innan mötet) 
släppte allt eftersom medlingsmötet fortskred. Genom medlingsprocessen upplevde 
gärningspersonerna att de kunde bearbeta frågor konstruktivt, få en chans att be om ursäkt och att 
det fanns utrymme att reflektera över det begångna brottet och vad konsekvenserna har inneburit 
för dels den brottsutsatta men även för omgivningen. Som tidigare nämnts uppskattades 
möjligheterna att bearbeta emotioner för både de brottsutsatta och gärningspersonerna. Hos 
gärningspersonerna fanns ofta känslor av skam i relation till brottet och genom 
medlingsprocessen lades mycket fokus på att bearbeta denna känsla av skam (BRÅ 1999, 
Maxwell & Morris 2001). I stort talar alltså tidigare forskning för att både unga och vuxna 
gärningspersoner upplevt att medling vid brott varit en positiv erfarenhet. 
 
Trots att medling och reparativ rättvisa genom forskningen generellt beskrivs i positiva termer 
finns det även negativa upplevelser och effekter av medling vid brott. Unga och vuxna 
gärningspersoner har upplevt att de inte inkluderats på det sätt de hoppats på under processen, de 
har känt sig orättvist behandlade och inte fått utrymme att säga allt det de ville få sagt. Den kritik 
som gärningspersonen fått under medlingsmötet från den brottsutsatta har även i vissa fall blivit 
allt för emotionellt överväldigande. Brottsutsatta har kritiserat medling vid brott genom att ge 
medlingsverksamheterna anmärkningar på att dessa inte har befogenheter att följa upp om 
överenskommelserna mellan den brottsutsatta och gärningspersonen fullföljts. Viss kritik har 
även riktats mot medlaren då hen inte agerat professionellt eller upplevts som partisk under 
mötet. Dessutom upplevs medlingstillfället i vissa fall som påtvingat och att deltagandet inte 
skett på frivillig basis (Maxwell & Morris 2001, Umbreit 1994). 
  
 2.3 Känslan av skam 
Ett centralt begrepp inom tidigare forskning är gärningspersonens emotioner av skam kopplade 
till brottshändelsen (BRÅ 1999, Maxwell & Morris 2001, Rypi & Burcar 2012, Sehlin 2009, 
Sherman & Strang 2000). I flertalet studier beskrivs unga och vuxna gärningspersonens 
deltagande vid medling främst bero på hens skuld- och skamkänslor som är kopplade till brottet 
samt viljan att be om ursäkt och försonas med den brottsutsatta och brottshändelsen (BRÅ1999, 
Maxwell & Morris 2001, Sehlin 2009). 
 
Medlingens förmöte har visat sig vara en viktig del i medlingsprocessen och bearbetningen av 
emotioner för unga gärningspersoner. Det är under förmötet deltagarna för första gången kan ta 
ställning till medlingen och berätta sin version av brottet. Under förmötet finns ofta en chans till 
indirekt medling. Möjligheten till indirekt medling kan göra att skamkänslor efter brottet och 
innan själva medlingsmötet lättare kan balanseras. En viss del av ånger och skamkänslor kan 
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underlätta och öka viljan att reparera de sociala banden mellan gärningsperson och den 
brottsutsatta, men för mycket skamkänslor kan snarare hindra processen. Om den brottsutsatta 
under mötet uttrycker stor grad av ilska mot gärningspersonen så kan det förhindra 
gärningspersonens upprättelse av en positiv självbild, vilket kan resultera i negativa effekter av 
medlingsprocessen och ökat risken för återfall i brott (Rypi & Burcar 2012). Ett australienskt 
projekt med teoretisk utgångspunkt i skam och återintegrering presenterar att återfallsfrekvensen 
i brott efter medling är som lägst om gärningspersonen (unga och vuxna) får möjligheten att 
försonas med den brottsutsatta som blivit personligt kränkt vid brottstillfället. Att få möjlighet att 
försonas med den/dem som personligen drabbats av brottet medför att gärningspersonen lättare 
kan försonas med sig själv och därmed bearbeta sina egna skamkänslor kopplade till 
brottstillfället (Sherman & Strang 2000).   
  
2.4 Vårt bidrag till forskningen 
I Sverige anses medling vid brott fortfarande vara i utvecklingsstadiet och mer forskning behöver 
bedrivas inom området, för både unga och vuxna, gärningspersoner och brottsutsatta. Det finns 
fortfarande många obesvarade frågor om medlingens effekter på de parter som deltar, metodens 
brottsförebyggande effekter samt vilka typer av brott, vilka personlighetstyper och under vilka 
omständigheter som medling tillämpas bäst (Brå 2005, Brå 2007, Socialstyrelsen 2012). Detta 
gör forskningsområdet medling vid brott högst relevant att studera och vi hoppas att genom vår 
studie kunna bidra med mer kunskap om vuxna gärningspersoners upplevelser av medling vid 
brott och dess effekter. Dessutom är detta forskningsområde inom socialt arbete i Sverige i stort 
sätt obefintligt samt att denna åldersgrupp inte omnämns i den svenska lagstiftningen. Genom att 
få kunskap kring vuxna gärningspersoners upplevelser vid medling vill vi öppna upp för en 
diskussion kring åldersbegränsningen i den svenska lagen och presentera ett nytt relevant område 
för forskning och praktik för svenska socionomer.  
 

3. Teori  
I detta avsnitt presenteras den teoretiska ansatsen och andra teorier som ligger till grund för 
studien, vars syfte är att undersöka hur vuxna gärningspersoner upplever medlingsprocessen och 
dess effekter, dels som en metod för att återintegreras i samhället, dels som en metod för att 
förebygga återfall i brott. Först presenteras den fenomenologiska ansatsen följt av att ytterst 
övergripande beskriva emotionssociologi för att sedan vidare skildra skamemotionen. Därefter 
presenteras olika teorier om skam, däribland John Braithwaites teori om skam och 
återintegrering samt Thomas Scheff & Suzanne Retzingers teori om symbolisk reparation. 
Slutligen exemplifieras hur skam och återintegrering kan kopplas till medling vid brott samt 
studiens syfte och frågeställningar. 
 
3.1 Vetenskapsteoretisk ansats 
Denna studie utgår från en fenomenologisk ansats då studiens syfte är att studera hur vuxna 
gärningspersoner upplever medling vid brott och dess effekter med fokus på upplevelser. 
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Fenomenologin studerar förhållandet mellan omvärlden och människans medvetande. Ett 
”fenomen” enligt denna filosofi är hur ett objekt i verkligheten (omvärlden) framträder i vårt 
medvetande. I vår studie kommer fenomenet “medling” eller “medlingsprocessen” att djupare 
studeras. Forskning med en fenomenologisk ansats samlar in kunskap om omvärlden och dess 
fenomen utifrån hur individer själva upplever och beskriver den. Detta bör ske så 
förutsättningslöst som möjligt och som forskare sätts den egna förförståelsen inom parentes. 
Fenomenologin menar att det enda vi kan veta om den objektiva sanningen är utifrån subjektiva 
uppfattningar, alltså det som vårt medvetande säger oss om världen. Utifrån individers subjektiva 
berättelser försöker man finna vad som är gemensamt i deras uppfattningar. För att komma så 
nära en verklighet, objektiv sanning eller i alla fall en intersubjektiv sanning som möjligt 
sammanställs subjektiva uppfattningar och de gemensamma dragen hos dessa kartläggs. Dessa 
gemensamma drag brukar inom fenomenologin kallas för essens. Då den fenomenologiska 
forskningen är induktiv kommer slutsatser och en form av objektivitet eller intersubjektivitet 
först nås efter en sammanställning av insamlad data (Howell 2013). 
  
3.2 Emotionssociologi; skam och återintegrering 
Enligt tidigare forskning kring gärningspersoners upplevelser av medling vid brott är emotioner 
en viktig del av deras berättelser. Vi har valt att i denna studie fördjupa oss inom emotionen 
skam då denna känsla är central hos gärningspersoner i samband med medling. Skam kan även 
förklara orsaken bakom människors handlande, så som avvikande beteende i form av brott. 
Återintegrering är också ett viktigt begrepp då medling vid brott betraktas som en 
återintegrerande process. Således kan bearbetningen av skam och återintegrering förklara 
medlingens förebyggande effekter.  
 
Inom emotionssociologin beskrivs förmågan att uppleva emotioner som avgörande för att 
relationer ska kunna skapas människor emellan. Relationer kan leda till emotioner som skam, 
ilska och förälskelse och dessa emotioner är beroende av de mänskliga sociala banden. Inom 
sociologi kan man studera emotioner som sociala fenomen, vilket kan styrkas av att känslor kan 
ge uttryck för hur relationen till andra människor och till samhället ser ut. Emotioner som sociala 
fenomen kan även förklara orsaker bakom individens handlingar och beteende i relation till 
sociala normer, så som exempelvis brott (Dahlgren & Starrin 2004, Helkama mfl. 2000). 
 
Skam kan ses som en självbetraktande känsla då individen kan se sig själv som ett objekt och 
därmed även göra bedömningar av sig själv. I och med att andra individer samt sociala grupper 
finns representerade inom oss själva uppstår möjligheten att känna samma sak för sig själv som 
man kan känna inför andra, alternativt betrakta sig själv på samma sätt som andra ser på 
individen. Att känna skamkänslor när ingen annan är närvarande beror således på att vi i det inre 
kan skymta den andres attityd mot oss utan dess närvaro (Dahlgren & Starrin 2004). En person 
med skamkänslor skäms ofta över sig själv och detta medför vanligtvis ett undvikande beteende 
och känslan av förlorad kontroll. Känslan av skam kan leda till ett aggressivt beteende både mot 
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sig själv men främst mot andra. Detta förklaras ofta utifrån att individen vill återfå sin kontroll i 
tillvaron (Helkama mfl. 2000). 
 
Den australiensiske kriminologen John Braithwaite beskriver i sitt verk “Crime, Shame and 
Reintergration” (1989) teorin om skam och återintegrering (eng: reintergrative shameing). 
Teorin fokuserar på varför individer fortsätter att begå brott och hur återfall i brott ska kunna 
förhindras. En grundsten inom teorin är att människor är beroende av varandra och att individer 
präglas av grupplojalitet. Enligt Braithwaite känner gärningspersonen skam efter ett begånget 
brott och menar att brottsligheten kan återupprepas om skamkänslorna resulterar i stigmatisering. 
Risken att återfalla i brott minskar om skammen följs upp med en återintegrerande process (som 
exempelvis medling). Gärningspersoner upplever rädslan för skam inför närstående vara större 
än rädslan för ett formellt straff. De avskräckande effekterna av skam blir ännu större för de 
gärningspersoner som har ömsesidiga och nära relationer till sina närstående. Känslan av skam 
har en viktig funktion i uppbyggnaden av gärningspersonens samvete genom att denne blir både 
ett instrument såväl som mål för social kontroll. När gärningspersonens samvete formats genom 
processen av skam, blir samvetskval (ängslan, ångest) det mest effektiva straffet för brott vilket 
gör att gärningspersonen avstår från att begå fler brott i framtiden. Skammen avhåller inte bara 
gärningspersonen från att återfalla i brott utan fungerar även avskräckande för andra individer 
som deltagit vid eller blivit medvetna om brottshändelsen. Skam är en social process som medför 
att största delen av samhällsmedborgarna känner avsmak inför att bevittna och/eller själva begå 
brottsliga handlingar (Braithwaite 1989). 
 
Braithwaite kopplar även känslan av skam och synen på återintegrering som förklaringsmodeller 
till varför brottsligheten ser olika ut beroende på om samhället har hög eller låg social kontroll. 
Samhällen med hög social kontroll beskrivs ha förhållandevis låg kriminalitet medan samhällen 
med låg social kontroll har högre kriminalitet. Samhällen med hög social kontroll har tydliga 
gränser för vad som klassas som ett avvikande beteende samt att brottsligheten (som betraktas 
som ett avvikande beteende) klaras upp på en gräsrotsnivå. Samhällsinvånarna kontrollerar 
varandra och om en person har begått ett brott kommer denne först skambeläggas av 
omgivningen och därefter påbörjas en återintegrerande process av gärningspersonen. Processen 
för återintegrering kan vara tuff men i slutändan leder den till samhällets och den brottsutsattas 
förlåtelse och respekt. I samhällen med låg social kontroll, så kallade individualiserade 
samhällen, är gränserna för vad som är avvikande beteenden inte lika tydliga. Brottsligheten 
klaras upp på myndighetsnivå där individen tilldelas rollen som brottsling av samhället. I 
individualiserade samhällen sker även där en skambeläggning på individer som begått ett brott, 
likt i samhällen med hög social kontroll. Skillnaden mellan samhällena är att i samhällen med låg 
social kontroll saknas en återintegreringsprocess. Följden av icke-integrerande processer, som 
kan liknas vid stigmatisering, är att det inte sker en försoning med samhället eller den 
brottsutsatta. Individen betraktas därmed som en brottsling i samhällets ögon. Gärningspersonen 
förblir utstött vilket i många fall leder till att den söker sig till subkulturer eller kriminella 
sammanhang där individen känner sig accepterad (Braithwaite 1989).   



17 

 
Förutsättningarna för den återintegrerande processen är som bäst när gärningspersonen inför den 
brottsutsatta och/eller närsamhället får möjlighet att reflektera över vilka följder brottstillfället 
har medfört, både för omgivningen men även för gärningspersonen själv. En central del är även 
att den brottsutsatta och/eller delar från närsamhället får medverka och uttrycka sina känslor 
kring brottstillfället. Det är viktigt att det avvikande beteendet samt brottshändelsen inte 
bagatelliseras under mötet (Bazemore & Schiff 2005). Scheff och Retzinger (2000) menar att 
skamkänslor vid brott förekommer i två former. Den ena formen av skam är den självpåtagna 
skammen som den brottsutsatta upplever. Den självpåtagna skammen är den brottsutsattes känsla 
av hjälplöshet och skam som ofta förkläs med ilska och aggressioner gentemot gärningspersonen 
som brutit de sociala banden genom sina brottsliga handlingar. Den andra formen av skam är 
skammen som tilldelas gärningspersonen av polis eller andra instanser med makt. I och med 
instansernas tillrättavisande av gärningspersonens felaktiga beteende känner gärningspersonen 
skamkänslor inför brottet, även dessa skamkänslor kan omvandlas till ilska gentemot samhället 
som ett försvar mot uppläxningen. 
  
Skammen som läggs på gärningspersonen under medlingsprocessen bör inte vara för stor, då allt 
för stor skambeläggning kan leda till att gärningspersonen känner sig förödmjukad, förnekar 
brottshändelsen, blir aggressiv och bygger upp försvarsmurar. För mycket skam kan leda till ett 
destruktivt beteende på samma sätt som för lite skam kan bidra till ett destruktivt beteende. 
Känner gärningspersonen istället en hanterbar skam inför brottet kan hen visa en försvarslöshet 
inför den brottsutsatta. Under en medlingsprocess kan gärningspersonens skam ses som straff 
nog för brottet och straffet blir således att överta den brottsutsattas skam.   
 
3.3 Symbolisk reparation  
Vid en lyckad medling sker en process som kallas för symbolisk reparation vilket innebär att de 
sociala banden mellan gärningspersonen och den brottsutsatta repareras. Reparationen sker i två 
steg. Under det första steget undanröjer den brottsutsatta den självpåtagna skammen, detta är det 
viktigaste steget för den brottsutsatta. För att detta steg ska vara möjligt är det avgörande att 
gärningspersonen tar på sig hela skulden för brottet genom att visa genuin ånger och skam inför 
brottshändelsen. Om den brottsutsatta upplever gärningspersonen som genuint ångerfull inför 
brottet kan det andra steget i den symboliska reparationen möjliggöras genom att den 
brottsutsatta ger sin förlåtelse och försonas med gärningspersonen. När gärningspersonen tar på 
sig ansvaret för sina handlingar möjliggörs även en återintegrering av gärningspersonen i 
samhället, vilket förebygger återfall i brott (Scheff & Retzinger 2000). 
 
Genom att gärningspersonen tar på sig all skuld inför brottet skapas en känsla av skam hos 
gärningspersonen som är förbipasserande, även kallad normal skam. Denna skam varar en 
kortare period då gärningspersonen kan bearbeta känslan innan den etsar sig fast. Motsvarigheten 
till den normala skammen är den patologiska skammen som är ständigt återkommande, som 
aldrig riktigt bearbetas och försvinner. Under medlingsprocessen påförs en normal skam på 
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gärningspersonen då den tar över den brottsutsattas skamkänslor. Den negativa självbild, som 
skammen innebär, lindras sedan genom den brottsutsattas förlåtelse och skamkänslornas 
bearbetning under mötet. Förlåtelsen och försoningen med den brottsutsatta sluter cirkeln och de 
sociala banden repareras och därigenom kan gärningspersonen återintegreras i samhället (Scheff 
& Retzinger 2000).  
 
Enligt ovanstående teorier kan emotionen skam och återintegrerande processer skapa 
förutsättningar för att förstå vuxna gärningspersoners upplevelser av medling vid brott och dess 
effekter. Med hjälp av bearbetningen av skam via symbolisk reparation kan medling som en 
återintegrerande process förklaras och därigenom även användas som en brottsförebyggande 
metod. Med den fenomenologiska ansatsen som utgångspunkt skapas det möjligheter att studera 
individens egna subjektiva upplevelser och beskrivningar av sin omvärld och fenomenet 
“medling” eller “medlingsprocessen.  
 

 4. Metod 
I det här avsnittet presenteras hur vi metodologiskt gått till väga för att samla in relevant data till 
studien. Först presenteras den metodologiska ansatsen, och därefter val av metod, urval, 
tillvägagångssätt vid insamling av data, val av analysmetod samt hur dataanalysen genomfördes. 
En redogörelse och diskussion kring studiens validitet och reliabilitet presenteras även här. 
Avsnittet avslutas med de etiska aspekterna som studien vilar på. 
 
Då uppsatsens syfte är att undersöka hur vuxna gärningspersoner upplever medlingsprocessen 
och dess effekter har vi använt oss av en kvalitativ metod med intervju som 
datainsamlingsteknik. Valet av metoden föll sig naturligt då vi ville tolka individens upplevelser 
av medlingsprocessen. Data vi efterfrågade i syftet byggde således på gärningspersonens egna 
subjektiva tolkningar. En kvalitativ ansats gav oss därigenom verktygen att förstå snarare än 
förklara upplevelsen av medlingsprocessen (Padgett 2008). 
  
4.1 Metodologisk ansats 
Som tidigare nämnts utgår denna studie från en fenomenologisk ansats men under studiens gång 
har studien dock blivit allt mer teori- och begreppsstyrd. Studien är influerad av fenomenologin 
genom att kunskap har samlats in via intervjuer för att vi som forskare ska få möjlighet att ta del 
av individens subjektiva berättelser. Via berättelserna kunde informanternas egna erfarenheter, 
upplevelser och uppfattningar om omvärlden träda fram. Informanternas upplevelser och 
beskrivningar kunde sedan jämföras med varandra för att finna eventuella likheter. Det är de 
gemensamma dragen, eller den så kallade essensen, i informanternas berättelser som 
framkommer under intervjuerna som är intressanta för en fenomenologisk forskare. Inom 
fenomenologisk forskning bör kunskapsinsamlingen ske så förutsättningslöst som möjligt genom 
att forskaren sätter sin egen förförståelse åt sidan (Howell 2013). I denna studien valde vi att inte 
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sätta våran förförståelse åt sidan utan istället integrera studiens valda teorier och annan 
förförståelse. Därmed har studien mer präglats av en teori-och begreppsstyrd analys.  
 
4.2 Material och tillvägagångssätt 
Det empiriska material som denna studie utgår ifrån är insamlat via intervjuer med tio 
gärningspersoner som genomgått medling vid brott. Varje intervju varade mellan 35 till 85 
minuter med respektive informant. Informanterna kom vi i kontakt med genom två olika 
medlingsverksamheter i Nya Zeeland. Medlingsverksamheterna är godkända och finansieras av 
”New Zealand Ministry of Justice” som ansvarar för den reparativa rättsprocessen och det 
straffrättsliga systemet i landet. Vi kontaktade representanter från medlingsverksamheterna via 
mejl med detaljerad information om vår studie (se bilaga 1). Dessa representanter kontaktade 
sedan ett antal lämpliga informanter utifrån informationen som vi hade gett dem. Urvalet av 
informanter gjordes således till stor del av representanterna från medlingsverksamheterna. Det 
urval som vi själva aktivt påverkade var att informanterna skulle vara vuxna (över 21 år) 
gärningspersoner och genomgått medling vid brott. 
 
De potentiella informanterna som valdes ut av medlingsverksamheterna och som själva var 
intresserade av att delta i studien genom en intervju, kontaktades av oss via ett telefonsamtal. 
Under telefonsamtalet informerades informanterna om studien och tillfrågades om de fortfarande 
var intresserade av att delta. De gärningspersoner som tackade ja, bokade vi en tid med för en 
intervju. Intervjuerna kom att äga rum antingen på ett kafé, i medlingsverksamheternas lokaler 
eller via telefon. Innan intervjuerna påbörjades inledde vi med en noggrann redogörelse om 
studien och dess frivilliga basis, dessutom tilldelades informanterna skriftlig information och 
kontaktuppgifter till oss som forskare samt vår handledare (se bilaga 2). Vid telefonintervjuerna 
kunde ingen skriftlig information ges i samband med intervjuerna men samma information 
skickades istället via mejl efter intervjuerna ägt rum. Utifrån den tilldelade informationen 
avgjorde sedan informanterna själva om de ville delta i studien eller inte.  
 
Alla informanter som deltog i studien hade vid alla fall, utom ett, genomgått medlingsprocessen i 
samband med straffrättsprocessen i domstol. Vid ett av fallen, då brottet ansetts vara lindrigare, 
så hade gärningspersonen genomgått medlingsprocessen via diversion. Samtliga informanter som 
deltog i studiens intervjuer hade genomgått medling vid brott det senaste året, antingen under år 
2014 eller 2015. 
 
I tabellen nedan presenteras en sammanställning av studiens tio informanter. Informant 5 har 
rödmarkerats för att markera ett bortfall, detta beskrivs närmare i nästa avsnitt. 
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Tabell 1  

  
 

Ålder 
i år 

Kön Året 
medlingen 
ägde rum. 

Typ av brott Tidigare 
brottsbak-
grund 

Intervjuform  

Informant 
1 

50- 55 Man 2015 Våld i nära 
relation 

Ja Traditionell 
intervju 

Informant 
2 

50- 55 Man 2015 Våld i nära 
relation 

Ja Telefonintervju 

Informant 
3 

40- 45 Man 2015 Stöld Nej Traditionell 
intervju 

Informant 
4 

60- 65 Kvinna   2015 Vårdslöshet i 
trafiken (utfall 
i dödsfall) 

Nej Traditionell 
intervju 

Informant 
5 

18 Man 2015 Stöld  Nej  
 

Traditionell 
intervju 

Informant 
6 

25- 30 Man 2015 Inbrott och 
stöld 

Nej Telefonintervju 

Informant 
7 

50- 55 Man  2014 Misshandel  Nej Traditionell 
intervju 

Informant 
8 

40- 45  Man  2015 Vårdslöshet i 
trafiken  

Nej  Telefonintervju 

Informant 
9 

60- 65 Man  2014  Vårdslöshet i 
trafiken  

Nej  Traditionell 
intervju 

Informant 
10  

40- 45  Man  2014  Vårdslöshet i 
trafiken (utfall 
i dödsfall) 

Nej  Telefonintervju 

   
Intervjuformen vi använde oss av i studien var semi-strukturerade intervjuer. Vi utgick därmed 
från ett antal specifika frågor som täckts in under samtalet, detta förutbestämda ramverk kallas 
för intervjuguide. Vad som utmärker semi-strukturerade intervjuer i jämförelse med 
strukturerade intervjuer är flexibiliteten, vilket möjliggjorde för ett mer öppet och innehållsrikt 
samtal. Informanterna fick under intervjuerna förhållandevis stort utrymme att tolka frågorna och 
på egen hand formulera sina svar, vilket medförde att samtalet blev individbaserat och med ett 
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rikt innehåll. Tack vare flexibiliteten i den semi-strukturerade intervjuformen hade vi som 
forskare frihet att anpassa samtalet, följa upp och anknyta till olika delar av informanternas 
uttalanden som var av intresse för studiens syfte och frågeställningar. Detta har således även 
inneburit att vi som forskare har kunnat anpassa intervjun till den individ som intervjuades och 
utifrån samtalens olika skeenden (Byrman 2001).                            
 
Inför intervjuerna förberedde vi oss genom att framställa en intervjuguide med utgångspunkt i 
studiens syfte och frågeställningar (se bilaga 3). De frågor och teman som togs upp under 
intervjuerna möjliggjorde att vi kunde uppnå studiens syfte och frågeställningar (Byrman 2001). 
Frågor vi ställde under intervjuerna kretsade kring informanternas upplevelser av 
medlingstillfället, hur medlingsprocessen upplevts ha påverkat personen i fråga samt 
bakgrundsinformation kring informanterna, dess liv och relationer. De teman som återfanns i 
intervjuguiden behandlar även de teorier som studien har som utgångspunkt. En annan viktig 
aspekt vi strävade efter var att utforma intervjufrågorna så att de var öppna och mångbottnade så 
att intervjupersonerna därigenom fick möjlighet att själva göra sina egna tolkningar. Frågor som 
var allt för specifika och/eller ledande försökte även undvikas (Byrman 2001, Ejvengård 1993). 
 
Under fyra av de tio intervjuerna, dock inte vid telefonintervjuerna, närvarande en professionell 
medlare från medlingsverksamheterna. Detta var ett krav från en av de två 
medlingsverksamheterna då de ansåg att detta var ett sätt att visa sitt ansvar gentemot sina (före 
detta) klienter och oss som forskare. Den professionella medlaren som var på plats under 
intervjuerna kunde säkerställa att intervjun gick rätt till och att vi som forskare inte gjorde några 
övertramp som påverkade informanterna negativt på något sätt. Den professionella medlaren från 
medlingsverksamheten deltog inte aktivt under intervjuerna, utan hade uppsikt på avstånd. 
 
Både telefonintervjuerna och de traditionella intervjuerna spelades in med mobiltelefon som 
inspelningsinstrument. Inspelningen möjliggjorde att vi senare kunde gå tillbaka till materialet 
och i lugn och ro transkribera intervjuerna. Detta moment var till stor hjälp för att kunna 
genomföra en detaljerad textanalys (Byrman 2001, Ejvergård 1993). En faktor som var viktig vid 
intervjutillfällena var valet av plats där intervjuerna hölls. Platsen var med fördel lugn och 
belägen i en ostörd miljö där informanterna kände sig bekväma. Informanterna skulle inte 
behöva känna att det fanns några utomstående som lyssnade på den i förtroende delade 
informationen (Byrman 2001). Vi ansåg även att en offentlig plats under dagtid var att föredra. 
Utifrån detta utfördes intervjuerna på kaféer eller i medlingsverksamheternas lokaler under 
dagtid.  
 
Telefonintervjuerna gjordes med några av studiens informanter då tiden för studien var 
begränsad och då informanterna av olika anledningar inte hade möjlighet att mötas upp. 
Telefonintervjuerna genomfördes även i de fall då den professionella från medlingsverksamheten 
utifrån sitt schema inte hade tid att närvara. De utmaningar som fanns med att genomföra 
intervjuerna via telefon var att kroppsspråk och andra visuella uttryck inte kunde berika och 
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förstärka intervjuerna. Ibland kunde mottagningen på telefonen vara något dålig, detta kunde 
vara ett störningsmoment då informanten eller vi som forskare var tvungna att upprepa vad som 
nyss sagts. Detta uppfattades dock inte som något större problem under telefonintervjuerna. 
Därför var telefonintervjuer ett bra alternativ till traditionella intervjuer. Under 
telefonintervjuerna användes samma intervjuguide som i de övriga intervjuerna, därmed blev 
strukturen och innehållet likvärdigt. Informanterna hade inför intervjutillfällena förhoppningsvis 
valt en trygg miljö som öppnade upp för samtalen där inga obehöriga riskerade att störa. Tid och 
pengar kunde dessutom sparas då varken informanterna eller vi som forskare behövde 
transportera oss för att genomföra intervjuerna. 
 
4.2.1 Bortfall  
Som tidigare nämnts så har vi begränsat urvalet i studien till vuxna (över 21 år) 
gärningspersoner. En intervju genomfördes dock med en informant som var under 21 år gammal. 
Denna informant uppfyllde därmed inte studiens urvalskriterier. Intervjun genomfördes trots 
detta på grund av att informantens unga ålder först framkom under själva intervjutillfället. Denna 
intervju har uteslutits från studiens resterande delar eftersom informanten inte uppfyllde alla 
urvalskriterier till studien. Vi har emellertid valt att presentera informationen från informanten i 
tabell 1 då intervjun fullföljdes och därtill gav oss som forskare erfarenheter och kunskap som 
kan ha påverkat studiens övriga resultat. För att markera detta i tabell 1 är informant 5 
rödmarkerad 
 
4.3 Analysmetod 
Efter intervjuerna följde nästkommande steg att analysera det insamlade materialet. 
Datamaterialet transkriberades, alltså ljudupptagningarna från intervjuerna skrevs ut i textform. 
Transkriberingen gjordes så snart som möjligt efter intervjutillfället för att underlätta 
transkriberingen, då minnet bleknar fort (Ejvengård 1993). Att transkribera var inte (som den 
ibland sägs vara) en mekanisk uppgift, utan det krävdes att vi som forskare var flexibla och 
lyhörda gentemot det material som behandlades. Under transkriberingsprocessen omvandlades 
materialet från tal till text, det var således viktigt att vi hela tiden var uppmärksam så information 
inte utelämnades. Vi har varit två forskare som transkriberat ljudupptagningarna. Det var därför 
av betydelse att vi förhöll oss till materialet och skrev ut transkriberingarna på liknande vis och 
såg till att detta följdes konsekvent under hela processen.	  Således försökte vi undvika onödiga 
feltolkningar (Padgett 2008). Att vara två forskare var även till fördel då detta kunde berika 
analysen av materialet genom att datan granskades utifrån två olika betraktares perspektiv. 
 
Genom att transkribera intervjuerna skapades goda förutsättningar för att analysera 
datamaterialet via en textanalys. Vi valde att använda oss av textanalys med kodning, 
kategorisering och tematisering av textens innehåll. Detta är en vanlig kvalitativ analysmetod 
som på ett systematiskt sätt hjälper till att utläsa vad informanterna förmedlar i intervjuerna 
(Padgett 2008). Under textanalysen framgår det tydligt vad som gemensamt utmärker 
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informanternas berättelser. Detta gav oss verktyg till att dra slutsatser och skapa en diskussion 
om hur vuxna gärningspersoner upplever sitt deltagande vid medling vid brott. 
 
Vid kodningen delades innehållet i texten upp på ett analytiskt relevant sätt så att det kunde leda 
till nya frågor kring datan (Padgett 2008). I det första steget vid textanalysen läste vi noggrant 
igenom det transkriberade materialet för att bekanta oss med texten (Padgett 2008, Granheim & 
Lundman 2004). Därefter påbörjades själva kodningsprocessen, att välja ut relevanta meningar 
och fraser, så kallade meningsenheter. Utifrån dessa meningsenheter bildades koder. Koder är 
ord eller korta meningar som beskriver det mest centrala i meningsenheterna och textens 
innehåll. Språkmässigt bör koderna ligga nära texten, så att ingen egen tolkning är möjlig 
(Padgett 2008, Granheim & Lundman 2004). För att förhålla oss så nära materialet som möjligt 
utfördes kodningen på engelska, eftersom textmaterialet vi arbetade med var på engelska. Dock 
var kodning det enda moment under textanalysen som genomfördes på engelska, kategorisering 
och tematisering gjordes på svenska. Kodningen genomfördes rent praktiskt genom att markera 
de meningar och fraser i textmaterialet som vidare skulle bearbetas. Varje intervjuperson fick en 
egen kodningsfärg, detta för att vi lättare skulle kunna hålla ordning på vem som hade sagt vad. 
Exempel på koder vi använde oss av var: “The victim was actually quite civil about what had 
happened”, “The feeling of fear disappeared during the meeting” och “Had a good feeling during 
the meeting”.  
 
I det andra steget sorterades koderna in under kategorier. Vid kategoriseringen är det viktigt att 
alla koder kommer med och att en kod endast passar in under en kategori. Kategorierna är mer 
beskrivande än koderna och visar tydligare på innehåll, utan egen tolkning. Exempel på 
kategorier som togs fram var: “Upplevde medlingsmötet som positivt”, “Upplevde 
medlingsmötet som negativt” och “Skönt att få förlåtelsen från den brottsutsatta”. I det tredje och 
sista steget skapades ett eller ett antal teman som varje kategori sorterades in under. Teman är 
mer övergripande och det är först här som forskarens egen tolkning får göras och då det latenta i 
berättelserna synliggörs (Granheim & Lundman, 2004). Vi valde teman som kunde återknytas till 
studiens syfte och frågeställningar. Exempel på teman vi fann var: “Upplevelser av 
medlingsprocessen”, “Effekten av medling” samt “Orsaken till medlingsdeltagandet”.    
  
4.4 Validitet och Reliabilitet 
Under genomförandet av studien har vi som forskare flertalet gånger återkommit till frågor kring 
mätbarhet och tillförlitlighet. Detta för att bekräfta att det vi mäter motsvarar studiens syfte och 
frågeställningar, samt för att kontrollera om materialet vi redogör för avspeglar verkligheten på 
ett verklighetstroget vis (Kvale & Brinkmann 2009).  
 
Studiens syfte har bland annat varit att diskutera åldersbegränsningen i den svenska 
lagstiftningen, samtidigt har vi utfört vår studie i Nya Zeeland. Detta har hos oss medfört frågor 
kring studiens validitet; kan vi likställa vuxna gärningspersoners upplevelser av medling i Nya 
Zeeland med hur potentiella vuxna gärningspersoner i Sverige skulle uppleva medling vid brott? 
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Är dessa mått jämförbara? Detta är i nuläget en fråga som inte går att besvara eftersom vi inte 
har någon kontrollgrupp att jämföra med i Sverige (därav även en orsak till att studien 
genomfördes i Nya Zeeland). Vi anser emellertid att det finns flera faktorer som talar för studiens 
validitet. Den kulturella kontexten är relativt likvärdig mellan länderna, medlingen i både Nya 
Zeeland och i Sverige bedrivs på jämbördigt sätt. Dessutom talar tidigare forskning för att det är 
marginella skillnader mellan de nationella gränserna gällande hur medling vid brott upplevs. 
Utifrån detta kan vi anta att vår studie kan sättas i en svensk kontext, vilket höjer studiens 
validitet.  
 
Urvalet av informanterna till studiens intervjuer har i största del gjort av representanter från 
medlingsverksamheterna. Detta har skapat frågor kring studiens reliabilitet. Möjligheten fanns att 
representanterna från medlingsverksamheterna, för att framställa den egna verksamheten som 
framgångsrik, endast tillfrågade de informanter som representanterna visste hade goda 
erfarenheter av medlingsprocessen. Detta i sin tur kan ha avspeglas i studiens resultat genom att 
inte visa en verklighetstrogen bild av verkligheten, då endast de positivt inställda informanterna 
fått komma till tals.   
 
Intervjuerna med informanterna har genomförts på engelska. Då engelska inte är vårt modersmål 
har vi under hela processen varit extra uppmärksamma på feltolkningar och andra språkliga 
missförstånd som kan förekomma. Genom att vi varit uppmärksamma på språket och dessutom 
varit två forskare under intervjuerna, som har kunnat tolka det som har sagts, så har utrymmet för 
språkliga missförstånd minskat. Under bearbetning av materialet har språkliga missförstånd 
kunnat förhindras då vi även här har varit två forskare som har arbetat med materialet. Tack vare 
att intervjuerna var ljudinspelade hade vi möjlighet gå tillbaka och lyssna på intervjuerna så 
många gånger som krävdes. Dessutom har vi med hjälp av språklexikon fått hjälp att förklara ord 
och uttryck som vi från början inte förstått. 
 
Under intervjuerna var det möjligt att informanterna upplevde ljudinspelningen som ett störande 
eller hämmande moment och de kunde därmed blivit mer försiktiga i sina uttalanden. För att 
minimera denna hämmande effekt informerade vi informanterna i förväg om att ljudinspelning 
skulle användas vid intervjutillfällena. Genom att vara tydlig med denna information strävade vi 
efter att undvika ett potentiellt obekvämt överraskningsmoment för de medverkande. 
Informationen om att ljudinspelning skulle förekomma under intervjutillfällena fanns i 
informanternas skriftliga information om studien (se bilaga 2). Vi informerade även om 
ljudinspelningsmomentet vid det första telefonsamtalet vi hade med informanten i samband med 
övrig generell information om studien. En annan omständighet som kan ha haft en hämmande 
inverkan på informanterna var att professionella medlare närvarade vid några av 
intervjutillfällena. Möjligheten finns att informanterna vid dessa tillfällen upplevt att hen i 
medlarens närvaro inte kunnat uttrycka sig lika fritt som hen önskat. Informanten kan även ha 
känt att hen inte vågat uttrycka sig negativt kring medlingsprocessen och/eller gentemot 
medlingsverksamheten, i rädsla för att skada relationen till verksamheten. För att minska denna 



25 

möjliga inverkan har vi i förväg informerat informanterna om den professionella medlarens 
närvaro vid intervjutillfället. Dessutom var vi noga med att medlaren skulle sitta på avstånd så att 
hen inte skulle höra eller upplevas som en del av samtalet med informanten.     
 
Efter att intervjuerna hade genomförts och spelats in följde transkriberingen av de inspelade 
intervjuerna. Under transkriberingen fann vi ytterligare engelskspråkiga utmaningar som kan ha 
lett till missförstånd och/eller feltolkningar. Från vår sida krävdes det därför extra noggrannhet 
och uppmärksamhet under transkriberingsprocessen, så att informanternas berättelser inte 
förlorade mening eller feltolkades då den överfördes från ljud till textform. Noggrannhet under 
transkriberingen var viktig för att kunna säkerställa att informanternas verklighet avspeglades 
korrekt (Kvale & Brinkmann 2009). Det transkriberade materialet bearbetades via textanalys av 
två forskare vilket innebar både för- och nackdelar. Materialet studerades från två olika 
perspektiv, detta medförde att en större förståelse kunde uppnås och risken att missa viktig och 
relevant information minskade när materialet filtrerats av två personer. Dessutom minskade 
utrymmet för felkällor, som exempelvis att utläsa mönster som inte fanns, vara “hemmablind” 
och/eller ta information för givet. Utmaningar som fanns med att vara två forskare under 
textanalysen var att textanalysen inte blev lika enhetlig som om endast en forskare hade bearbetat 
materialet. Konflikter om tolkningen av materialet och vilka koder (kategorier, teman) som var 
mest lämpade att använda kunde även uppkomma. För att undvika dessa brister i textanalysen 
har vi strävat efter att jobba samspelt och hela tiden hålla en tät dialog under arbetsprocessen. 
 
4.5 Etiska överväganden  
Etiska överväganden bör beaktas under hela forskningsprocessen (Peterson 1994). Då vår studie 
utfördes i Nya Zeeland samtidigt som Uppsala Universitet är ansvarig utgivare för uppsatsen så 
är det viktigt att vi följer både Nya Zeelands etiska riktlinjer och de etiska riktlinjer som gäller i 
Sverige. Innan vi beslutade oss för att utföra studien i Nya Zeeland tog vi kontakt med ”Ministry 
of Social Development” (myndighet som ansvarar för forskningsfrågor i Nya Zeeland) för att ta 
reda på vilka etiska krav vi behövde uppfylla för att kunna genomföra vår studie i landet. Efter 
att vi haft mejlkontakt med Ministry of Social Development fick vi svaret att det fanns ett antal 
olika möjligheter för oss att säkerhetsställa att vi följer de etiska kraven i landet (se bilaga 4). Det 
vanligaste tillvägagångssättet är att söka forskningstillstånd genom ”Research Access 
Committee” (RAC) som granskar och godkänner forskningens kvalité och etiska grunder. Ett 
annat alternativ var att ta hjälp av ett nyzeeländskt universitet och via dem söka tillstånd till 
forskning. De informerade även om möjligheten att ta hjälp av verksamheter som själva arbetar 
med reparativ rättvisa (medlingsverksamheter). Genom att medlingsverksamheterna godkänner 
vår studie och oss som forskare blir det en bekräftelse på att vi följer verksamhetens 
forskningspolicy (eng. research access policies) vilket även innebär att vi följer Nya Zeelands 
etiska krav. För att uppfylla de etiska kraven valde vi alternativet att ta direkt hjälp av 
medlingsverksamheter i Nya Zeeland. En orsak till detta var att ansökningsprocessen till 
medlingsverksamheterna inte var lika omfattande som ansökningsprocessen till RAC och 
universiteten. Främsta orsaken till valet ansåg vi dock vara medlingsverksamheternas möjlighet 
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att hjälpa oss att se till att intervjuerna och kontakten med informanterna gick etiskt rätt till. 
Detta kändes som en trygghet både för oss som forskare och för de potentiella informanterna. 
Medlingsverksamheterna som vi valde att kontakta var dessutom godkända och arbetade på 
uppdrag av ”New Zealand Ministry of Justice”, vilket vi ansåg vara ytterligare en faktor som 
införlivade trygghet och garanterade professionalitet.   
 
I de svenska etiska riktlinjerna för den humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningen finns 
stort fokus på etiska riktlinjer i relation till de människor som är forskningens objekt, vilket i den 
här studien var vuxna gärningspersoner som genomgått medling vid brott. Det är framförallt fyra 
huvudsakliga forskningsetiska krav som är centrala: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidalitetskravet och nyttjandekravet (Närvänen & Näsman 2006). 
    
Informationskravet innebär att vi som forskare ska informera studiens deltagare om forskningens 
syfte, upplägg, tillvägagångssätt och vilken kunskap forskningen kan leda till. Informationen ska 
även inkludera om det finns eventuella obehag som deltagandet i forskningsprojektet kan 
innebära. Det var viktigt för oss att i informationen poängtera att medverkan i studien är frivillig 
och att de individer som väljer att delta när som helst under tidens gång har rätt att dra sig ur 
(Närvänen & Näsman 2006). Vid första telefonsamtalet till informanterna (då dessa blev 
tillfrågade om de ville delta vid en intervju) informerades de kort om studien. När vi sedan 
träffade informanterna i samband med intervjuerna inledde vi med en noggrann redogörelse för 
studien innan intervjuerna påbörjades. Dessutom tilldelades informanterna skriftlig information 
och kontaktuppgifter till vår handledare och oss som forskare i samband med detta (se bilaga 2). 
Vid telefonintervjuerna kunde inte skriftlig information ges i samband med intervjuerna men 
samma information skickades istället via mejl efter intervjuerna ägt rum. Då vi genomfört 
intervjuer med personer med en brottsbakgrund ansåg vi det vara av vikt att informera om vilka 
följder intervjun kunde innebära för de aktuella gärningspersonerna. Att prata om 
medlingsprocessen kan vara både emotionellt och leda till obehag eller andra negativa känslor då 
medling är en påföljd av begånget brott. I intervjuerna har fokus varit på medlingen som metod 
och dess upplevda effekter. Således kunde samtal kring själva brottstillfället undvikas, om inte 
informanterna själva ansåg det vara relevant att nämna brottshändelsen för deras upplevelser 
kring medling och reparativ rättvisa. 
 
Det andra centrala forskningsetiska kravet är samtyckeskravet. Samtyckeskravet innebär att de 
aktuella informanterna i studien själva har rätt att bestämma över sitt deltagande (Närvänen & 
Näsman 2006). För att komma i kontakt med gärningspersonerna har vi använt oss av 
nyzeeländska medlingsverksamheter. Representanter från verksamheterna har ringt upp deras 
klienter och tillfrågat dessa om de är intresserade av att delta i studien genom en intervju. En 
utmaning med att låta medlingsverksamheterna kontakta potentiella informanter på detta sätt är 
att det kan förekomma dolda maktrelationer mellan representanterna från 
medlingsverksamheterna och informanterna. Det finns en möjlighet att informanterna blivit 
övertalade eller känt sig tvingade till att delta i studien om det fanns en maktobalans, där 
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representanten har maktövertag över informanterna. Detta är inte etiskt försvarbart. För att 
undvika eventuell maktobalans har vi varit noga med att informera om att deltagandet i studien 
var helt frivillig. Under det första telefonsamtalet vi hade med informanterna (då informanterna 
blev tillfrågades om de ville delta vid en intervju) gavs information om studien och dess frivilliga 
basis. I samband med intervjuerna upprepades denna information. Informanterna fick dessutom 
godkänna sitt deltagande genom att signera ett samtyckesformulär (se bilaga 2) innan intervjun 
påbörjades. Vid telefonintervjuerna så skickas samtyckesformulären via mejl och godkännandet 
skedde muntligt. Genom att tillfråga informanterna ett flertal gånger och upprepa att deltagandet 
i studien var frivilligt gavs gärningspersonerna möjligheten att bestämma över sitt eget 
deltagande. 
 
Konfidalitetskravet handlar om hur personuppgifter förvaras samt om att de individer som ingår i 
studien ska ges största möjliga konfidentialitet. Detta kan i vissa fall bli en utmaning. 
Det kan inte garanteras att ingen annan än informanterna själva kan urskilja individen i den 
färdiga uppsatsen. Genom att avidentifiera information så som namn på platser, personer och 
informanternas exakta ålder kunde detta undvikas (Närvänen & Näsman 2006). Den insamlade 
datan har under bearbetningen och framställningen av studien förvarats på båda forskarnas 
datorer. När uppsatsen är klar och godkänd kommer det insamlade materialet raderas, så som 
ljudinspelade intervjuer, det transkriberade materialet och annan information som kan kopplas 
till de deltagande individerna. Vi kan inte garantera anonymitet för informanterna men detta har 
ständigt eftersträvats genom att inte uppge namn, adress, telefonnummer, personnummer eller 
liknande personuppgifter i det insamlade materialet. De uppgifter som presenteras i studien är 
ungefärlig ålder, kön, förstagångsförbrytare eller återfallsförbrytare, året då medlingen ägde rum 
samt brottstyp. I studien är även informationen som framkommit under intervjuerna för det mesta 
presenterade på ett generellt sätt, vilket gör det svårare att känna igen den enskilda individen i 
den färdiga uppsatsen. 
 
Det fjärde kravet är nyttjandekravet vilket innebär att den data som rör individerna i studien 
endast får användas i syfte av forskningens ändamål (Närvänen & Näsman 2006). Detta etiska 
krav uppfyller vi genom att endast använda den insamlade datan i syfte av studien. Som tidigare 
nämnts kommer all insamlad data raderas när uppsatsen är klar och godkänd. 
 

5. Resultat 
I detta avsnitt presenteras studiens resultat där empirin samlats in via intervjuer med vuxna 
gärningspersoner som genomgått medling vid brott. Framställningen av resultatet har gjorts med 
utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar. Studiens syfte är att undersöka hur vuxna 
gärningspersoner upplever medlingsprocessen och dess effekter, dels som en metod för att 
återintegreras i samhället men även som en metod för att förebygga återfall i brott. 
Frågeställningarna med utgångspunkt i syftet är: Hur upplever vuxna gärningspersoner 
medlingsprocessen? Hur upplever vuxna gärningspersoner effekterna av medlingsprocessen? 
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Upplevs medlingsprocessen av vuxna gärningspersoner som en metod för att återintegreras i 
samhället och därigenom förebygga återfall i brott? 
 
Först presenteras en sammanställning av de gemensamma aspekter som framkommit av studiens 
intervjuer. Därefter redogörs resultatet utifrån rubrikerna: gärningspersonens bakgrund, orsak till 
deltagande i medling, upplevelser av medling och effekter av medling. Resultatet presenteras 
tillsammans med våra systematiska tolkningar av materialet vilka är anknutna till studiens 
teorier. För att styrka innehållet i framställningen av resultatet tar vi hjälp av citat från studiens 
intervjuer. I citat där både forskare och informant uttalar sig har informanten markerats med “I”, 
och forskare med “F”. Citaten finns även presenterade på originalspråk i fotnoterna.  
 
5.1 Sammanställning av gemensamma aspekter  
Efter en sammanställning av studiens intervjuer kan vi utläsa att en viktig och övergripande 
aspekt är att vuxna gärningspersoner upplever medlingsprocessen som en positiv erfarenhet. 
Innan medlingen kände informanterna i de allra flesta fall känslor av skam inför brottshändelsen 
samt oro och nervositet inför osäkerheten om vad som skulle hända under medlingsmötet. 
Känslorna av skam, oro och nervositet dämpades eller försvann väl under mötets gång då 
parterna började prata om brottshändelsen och dess konsekvenser.  
 
De viktigaste momenten under medlingsmötet enligt de vuxna gärningspersonerna var 
möjligheten att be den brottsutsatta om förlåtelse, berätta sin version av brottshändelsen och höra 
hur den brottsutsatta blivit drabbad av brottets konsekvenser (vilket inneburit en större förståelse 
för den motsatta parten) samt att bli förlåten och accepterad av den brottsutsatta. Att få den 
brottsutsattas förlåtelse beskrivs som en viktig pusselbit för att kunna lägga brottshändelsen 
bakom sig och gå vidare med livet. Andra upplevelser som var gemensamt hos de flesta av 
informanterna var att de fått svar på sina frågor samt att samtalet med den brottsutsatta var 
oväntat positivt och öppet under medlingsmötet. De flesta informanter upplevde att deras ålder 
var till fördel för dem under medlingsprocessen då de kunde ta användning av tidigare 
livserfarenheter. Därigenom kunde de ta till sig medlingens budskap, ta tillvara dess fördelar och 
lättare förstå den brottsutsattas perspektiv. Efter mötet infann sig en lättnad hos 
gärningspersonerna, en lättnad att processen var genomförd. Avslutningsvis så uttryckte 
majoriteten av de intervjuade gärningspersonerna att de såg positivt på framtiden.   
 
5.2 Gärningspersonens bakgrund  
Den “typiske” vuxna gärningspersonen som deltog i vår studie var en man mellan 46 -50 år, gift 
och har barn. Deltagaren försörjde sig genom att arbeta, ofta inom praktiska yrken så som bygg, 
industri eller transport. Gärningspersonen hade ofta en stödjande familj och partner som var ett 
stöd under medlingsprocessen, vilket ansågs vara betydelsefullt. Informant 7 berättar: “Min fru 
har så klart varit väldigt involverad i processen. Och väldigt stöttande.” 2 och informant 10 

                                                
2 Originalcitat: “My wife was very much involved in the process of course. And very supportive.”  
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beskriver även sin partners stöd: “Min fru förstod mig verkligen och det har verkligen hjälpt mig 
genom denna svåra tid.” 3   
 
Undantaget var vid brottstypen våld i nära relationer, då gärningspersonens partner var den 
brottsutsatta. I dessa fall blev familjerelationerna lidande på grund av det begångna brottet. Alla 
intervjuade gärningspersoner berättade om sitt deltagande i medlingsprocessen för den närmaste 
familjen. Familjerna ställde sig positiva eller neutrala till medlingsdeltagandet. Att berätta om 
medlingen för personer utanför familjen, så som vänner och arbetskollegor, var inte lika 
självklart. Gärningspersonerna ansåg att rättsprocessen inklusive medlingen var en privat 
angelägenhet och något som därmed bara berättades för de närmaste. Informant 7 beskriver: 
“Den närmaste familjen var de enda som visste något om det… det var lite genant, som ni kan 
föreställa er.” 4 När brottshändelsen ansågs vara en olycka, så uttryckte gärningspersonerna att 
det var lättare att även berätta om deltagandet i medlingsprocessen för andra utanför familjen, 
exempelvis vänner och arbetskollegor. I de flesta fall, oavsett om brottet ansågs vara en olycka 
eller inte, valde gärningspersonerna att ta med en nära vän eller familjemedlem till 
medlingsmötet som stöd.   
 
Familjens stöd var viktigt för informanterna för att ta sig igenom medlingsprocessen. Detta 
grundar sig i att människor är beroende av samhörighet med andra. Grupplojaliteten motiverar 
individen till att återintegreras i samhället. Gärningspersonernas beslut att inte berätta för 
personer utanför familjen kan grunda sig i en underliggande skam inför brottshändelsen. 
Informanternas val att inte berätta för vänner och bekanta, kan förklaras med att skammen inför 
brottshändelsen är stor och att dessa personers reaktioner till brottshändelsen anses vara mer 
oförutsägbara. Gärningspersonerna vill undvika att skada grupplojaliteten, som de är beroende 
av, som kan leda till att gärningspersonerna stigmatiseras av vänner och bekanta. Vilket i sig 
försvårar en återintegrerande process och därigenom ökar risken för återfall i brott. Att det var 
lättare att berätta för utomstående då brottshändelsen var en olycka kan förklaras med att 
skammen inför händelsen inte ansågs som lika stor, då man har någon annan/annat att dela 
skammen inför händelsen med. 
 
Majoriteten av informanterna hade aldrig varit i kontakt med varken domstol, rättssystemet eller 
medling tidigare. De flesta var alltså förstagångsförbrytare. Informant 6 berättar: “Det var första 
gången jag begick ett brott… och det var uppenbarligen den första gången jag genomgick 
reparativ rättvisa.” 5 De som var återfallsförbrytare hade inte heller genomgått medling tidigare. 
Dessutom kände knappt någon av gärningspersonerna till medling eller reparativ rättvisa innan 
sitt eget deltagande i medlingsprocessen.  
                                                
3 Originalcitat: “My wife really understood me and really helped me trough this hard time.”   
4 Originalcitat: “The immediate family was the only ones that knew anything about it ... it was a little 
embarrassing as you can imagine… ” 
5 Originalcitat: “It is the first time I committed a crime... and it was the first time obviously I went 
through restorative justice.” 
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Enligt tidigare forskning är medling vid brott mindre effektivt ur en brottsförebyggande aspekt 
för återfallsförbrytare i jämförelse med gärningspersoner som är förstagångsförbrytare (SOU 
2000:105:117). Utifrån detta drar vi paralleller med teorin om skam och återintegrering. Orsaken 
till brottsåterfall kan bero på att gärningspersonerna tidigare inte genomgått medling och därmed 
inte fått möjlighet att bearbeta sin skam och därefter återintegreras i samhället. 
Gärningspersonerna har istället stigmatiserats. På grund av stigmatiseringen och den obearbetade 
skammen (från tidigare brott) blir det svårare för gärningspersonen att återintegreras genom 
medling. Skammen och stigmatiseringen från tidigare brott finns kvar. I samband med att det blir 
svårare för gärningspersonen att återintegreras genom medling ökar även risken för återfall i 
brott.  
 
5.3 Orsak till deltagande i medling 
Majoriteten av de vuxna gärningspersonerna kunde på ett eller annat sätt rättfärdiga 
brottshändelsen. Trots att orsaken till brottet eller en redogörelse för brottshändelsen inte 
efterfrågades under intervjuerna så valde samtliga deltagare att berätta om brottet och majoriteten 
rättfärdiga de bakomliggande orsakerna. Rättfärdigande av brottet gjordes på flera sätt. I några 
av fallen ansåg informanterna att brottshändelsen var en ren olycka. Flera åtgärder hade på 
förhand vidtagits för att undvika en potentiell olycka, händelsen berodde således på otur.  
Gärningspersonerna kände sig därmed även som offer inför brottshändelsen och dess 
konsekvenser. Informant 4 beskriver detta med följande ord:  

 
Jag känner mig inte som en skyldig brottsling eftersom jag inte gjorde det med avsikt, jag gick inte ut den 
där morgonen och tänkte “idag ska köra in min bil i någon och döda den”... det var en ren olycka. 6 
 

Andra rättfärdiganden gjordes genom att brottet ansågs vara en följd av ett missbruk, otrohet 
och/eller andra relationsproblem. Det var heller inte ovanligt att gärningspersonen rättfärdigade 
brottet genom att ge den brottsutsatta eller samhället skulden. Detta kunde ske genom 
exempelvis hävda att den brottsutsatta gjort fel först eller att gärningspersonen på annat sätt 
upplevt sig blivit orättvist behandlad. Det förekom även att gärningspersonen normaliserade 
brottshändelsen eller ansåg att brottet inte var en del av dess person. Informant 6 rättfärdigar 
brottshändelsen genom följande citat:    
 

Jag gick in i huset och letade efter medicin … ähh… smärtstillande helt enkelt... det var allt … så det var 
typ ett inbrott, men jag rörde inte pengar, jag rörde ingenting... jag ville jag ville bara ha drogen … ähh … 
...ja, i det sinnestillståndet som jag var i så var  det det enda som … ähh … hjälpte … jag antar att jag 
begick brottet  … egentligen bara var för att livnära  mitt missbruk. 7  

                                                
6 Originalcitat: “I do not feel like a guilty criminal because I didn´t do anything with an intent, I did not 
go out there that morning thinking “I am going to drive my car into someone and kill them” ... it purely 
was an accident.“  
7 Originalcitat: “I went to the house and looked for medication ... ahh ... pain medication basically…  that 
was it... so it was pretty much burglary, but I didn’t touch money I didn’t touch anything… I just I just 
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Informant 1 beskriver vad som var orsaken bakom brottshändelsen, detta genom att både 
normalisera och rättfärdiga brottet:	  	  	   
 

… många kvinnor jag känner ställer till med gräl med män, de vet vilka knappar de ska trycka på och allt 
därtill… och min fru vet hur hon ska trycka på mina knappar efter 37 års av äktenskap.8 

 
Gärningspersonerna rättfärdigade brottet för att även här undvika stigmatisering av andra och 
samhället. Genom att förklara orsakerna bakom brottet görs ett rättfärdigande av brottshändelsen 
med förhoppningar om att grupplojaliteten till andra och samhället ska bestå och/eller återskapas. 
Rättfärdiganden av brotten beror även troligen på skammen som gärningspersonerna fortfarande 
bär på efter brottshändelsen. Skammen är svår att bära på men kan lättare hanteras genom 
rättfärdiganden av sina brottsliga handlingar.   
 
Gärningspersonerna kände i de flesta fall redan efter att de begått brottet känslor av dåligt 
samvete, skam och/eller ledsamhet över att gjort sig skyldiga till brott. Med detta som bakgrund 
ansåg många av gärningspersonerna att det var ett enkelt beslut att delta vid medling. 
Gärningspersonerna såg medlingen som en möjlighet att be den brottsutsatta om förlåtelse, ta 
ansvar för sina handlingar och få utrymme att få berätta sin version av brottshändelsen. De ansåg 
att dessa möjligheter inte gavs i den övriga rättsprocessen i domstol, medlingen var således ett 
unikt tillfälle att kunna föra en dialog med den brottsutsatta. Att få möjlighet att be den 
brottsutsatta om förlåtelse, ta ansvar för sina handlingar och få berätta sin version av 
brottshändelsen ansågs av gärningspersonerna som betydelsefullt för att båda parter skulle kunna 
gå vidare med livet efter brottshändelsen. De allra flesta av informanterna motiverade även att 
sitt deltagande helt eller delvis berodde på att de skulle ge dem fördelar i den övriga 
rättsprocessen, genom lindrigare straffpåföljd. I några av dessa fall var ett frivilligt deltagande 
inte lika självklart då konsekvenserna av att inte delta i medlingen ansågs för stora för att avstå. 
Informant 6 beskriver genom citatet nedan sitt behov att möta den brottsutsatta efter 
brottshändelsen:  

 
Jag var bara så upprörd över mg själv, jag ville träffa personerna, jag ville be dem om ursäkt öga mot öga 
… så mycket som möjligt eftersom ja, jag bara ... ja. Jag hatade vad jag hade gjort och om de fanns något 
sätt jag kunde komma till ro med det, och naturligtvis för deras skull också. 9   

 

                                                                                                                                                       
wanted the drug... ehh... yeah in that state of mind I was in, it was the only thing  that ... ehh.. helped .... 
guess with the crime that I committed... it was just to feed my addiction really.”  
8 Orginal citat: “...a lot of women I know cause arguments to males, they know what buttons to push and 
everything else... and my wife knows how to push my buttons after 37 years of marriage.” 
9 Originalcitat: ”I was just so upset with myself I wanted to see the people, I wanted to apologise to them 
face to face… as much as I could because yeah I just… yeah. I hated what I did and if there was some 
way I could get some peace with it, and obviously for them as well.” 
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Utifrån ovanstående kan det förklaras att gärningspersonerna försöker rättfärdiga brottet för att 
hindra stigmatisering och lindra sin skam. De vuxna gärningspersonerna ser medlingen som en 
möjlighet att föra en dialog med den brottsutsatta där hen kan rättfärdiga brottshändelsen och be 
om förlåtelse för att lindra sin skam. Genom att be den brottsutsatta om förlåtelse kan 
gärningspersonen förlåtas och på så sätt även återintegreras och därigenom förhindra 
stigmatisering. Medlingsmötet beskrivs även som värdefullt, kanske till och med nödvändigt, för 
att både gärningspersonen själv och den brottsutsatta skulle kunna lämna händelsen bakom sig. 
Vilket för den brottsutsatta innebär en befrielse av skamkänslor och för gärningspersonen en 
återintegrering i samhället. Tidigare forskning talar för att gärningspersonerna motiverade sitt 
deltagande vid medlingsprocessen utifrån att de kunde undvika ett kriminellt register vilket 
överensstämmer mycket väl med det resultat denna studie presenterar (Maxwell & Morris 2001).   
 
5.4 Upplevelser av medling  
En gemensam upplevelse för majoriteten av informanterna var känslan av oro, nervositet och 
ibland till och med rädsla och skräck inför medlingsmötet. Detta berodde på osäkerheten om vad 
som skulle hända under mötet, hur den brottsutsatta skulle vara/reagera samt vad som 
förväntades av gärningspersonen. Det fanns även en viss oro hos några av gärningspersonerna 
om att den brottsutsatta skulle vara hämndlysten, oförstående, arg, hotfull eller till och med 
fysiskt aggressiv. Samtidigt som det fanns obehagliga känslor inför medlingen och mötet med 
den brottsutsatta så såg gärningspersonerna i de flesta fall fram emot medlingsmötet. 
Gärningspersonerna ville se hur den brottsutsatta mådde samt ville få hela medlingsprocessen 
överstökad. Informant 9 beskriver sina känslor inför medlingsmötet:   

 
I- Jag var rädd, jag ville inte vara där... 
F-Varför tror du att du var rädd? 
I- Eftersom jag inte visste vad som skulle hända, jag visste inte ens vad personen... eller jag visste hur 
personen såg ut, men jag visste inte hur han skulle reagera.10 

 
Informanternas starka emotionella uttryck innan medlingen kan kopplas till känslorna av skam 
förknippade med brottshändelsen. Under medlingsmötet förväntar sig informanterna att 
konfronteras med brottet och personen som utsatts för brottet. Detta upplevs som nervöst då 
informanten inte har kontroll över situationen och inte vet vad de skulle förvänta sig. Oron och 
nervositeten grundar sig även i ovissheten om hur den brottsutsatta skulle att reagera på 
gärningspersonens förklaring och rättfärdigande av brottstillfället och förlåtelse. Genom att vilja 
berätta om brottshändelsen och be den brottsutsatta om förlåtelse blir gärningspersonen sårbar.  
Det finns därmed en risk för gärningspersonen att delta vid medlingsmötet då gärningspersonen 
riskerar att blir avvisad av den brottsutsatta. Gärningspersonens ursäkt och/eller förklaring till 
brottshändelsen riskerar att inte bli accepterad av den brottsutsatta. Gärningspersonens farhåga är 

                                                
10 Originalcitat: I - “I was scared. I didn’t want to be there.. F - why do you think you were scared?  
I - “Cause I didn’t know what was going to happened, I didn’t even know what the person, well I knew 
what the person looked like but I didn’t know what his reaction would be.”  
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därmed att medlingen leder till ytterligare skam och stigmatisering istället för att lindra den. 
Skam är en självbetraktande känsla vilket gör att gärningspersonen kan betrakta sig själv utifrån 
den brottsutsattas och andras förväntade perspektiv. Skamkänslorna finns alltså där hos 
gärningspersonen eftersom hen i sitt inre kan skymta den brottsutsattas förväntade attityd mot 
gärningspersonen och det begångna brottet. Då gärningspersonen antar att den brottsutsatta 
känner ilska och/eller besvikelse gentemot gärningspersonen efter brottshändelsen gör detta att 
gärningspersonen skäms över sig själv. Skammen medför en känsla av förlorad kontroll och ett 
undvikande beteende innan medlingsmötet.  
 
De känslor som de flesta gärningspersoner hade innan mötet av nervositet och oro släppte 
allteftersom medlingsmötet fortskred och brottet och dess konsekvenser diskuterades. Flera av 
deltagarna beskrev mötet med den brottsutsatta som oväntat positivt. De uttryckte att de haft tur 
att den brottsutsatta visade sig vara förstående och tillmötesgående, vilket inte var väntat. 
Medlarna som höll i mötet beskrevs av informanterna som en trygghet och en neutral part som 
kunde fördela ordet och leda samtalet framåt. I mötet med den brottsutsatta upplevde 
gärningspersonerna det som en lättnad att få berätta sin version av brottshändelsen, orsaken 
bakom sina handlingar samt känslor gentemot brottet och dess konsekvenser. De upplevde att 
samtalet var öppet och att båda parter fick ge sin version av händelsen. Några gärningspersoner 
upplevde det obehagligt när den brottsutsatta berättade om vilka effekter brottet medfört, då detta 
var första gången gärningspersonerna insåg konsekvenserna av sina handlingar. Oavsett om detta 
moment upplevdes vara obehaglig eller inte ansågs det vara bra och nödvändig för att parterna 
skulle få en ömsesidig förståelse inför varandras situation. Informant 6 beskriver hur samtalet 
blev lättare allteftersom medlingsmötet fortskred:   

 
Jag antar att när det väl var avklarat… ja, det blev helt enkelt lättare att gå vidare med det… och jag antar 
att när väl… kanske när jag hade hört henne säga, vilket inte var lätt eftersom hon inte var glad… det var 
inte direkt världens trevligaste situation… men jag menar… när det väl var avklarat och jag kunde prata... 
då blev det lite lättare. 11 
 

Informant 3 berättar att mötet med den brottsutsatta var oväntat positivt:  
 

… när jag insåg att han hade en hövligare attityd än vad jag hade förväntat mig… ja, ja… och det slutade 
med att vi hade ett ganska bra samtal… och kunde se det ur varandras perspektiv. 12 

 
Den oro och nervositet som gärningspersonen kände innan mötet lättade eftersom de farhågor 
som gärningspersonen hade inför mötet inte förverkligats. Den brottsutsatta skambelagde inte 

                                                
11 Originalcitat: ”I guess once things got out of the way… yeah it was just a bit easier to move along with 
it…  and I guess once… maybe when I had heard her say, which wasn’t easy because she wasn’t 
happy...it wasn’t exactly the nicest thing.. but I mean.. once it was out of the way.. and I could talk it was.. 
It got a bit easier.”  
12 Originalcitat: ”... once I realised that his attitude a bit more civil than I was expecting… yeah yeah.... 
and we ended up having a pretty good chat… and saw each others point of view.”   
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gärningspersonen på samma sätt som gärningspersonen skambelagt sig själv utan var istället mer 
förstående än väntat. Gärningspersonen upplevde därför kontroll över situationen och att mötet 
med den brottsutsatta gick mycket bättre än gärningspersonen förväntat sig. Många informanter 
upplevde att samtalet mellan parterna var öppet, där båda fick komma till tals vilket upplevdes av 
gärningspersonerna som viktigt för en ömsesidig förståelse. Genom att både den brottsutsatta och 
gärningspersonerna inför den motsatta parten fick möjlighet att reflektera över brottets följder 
skapades de bästa förutsättningarna för gärningspersonernas återintegrering. Gärningspersonerna 
kände lättnad över att få berätta sin version av brottshändelsen men några gärningspersoner 
upplevde det obehagligt att få höra den brottsutsattas upplevelser. Genom att den brottsutsatta 
berättade sin version om brottet och känslorna förknippade med händelsen, kunde 
gärningspersonen överta den brottsutsattas självpåtagna skam. Detta likställer vi med det första 
steget i symbolisk reparation, i syfte att reparera de sociala banden som blivit skadade i och med 
brottshändelsen. Att ta på sig den brottsutsattas skam kan upplevas som obehagligt, speciellt om 
gärningspersonen inser att konsekvenserna av brottet var större än gärningspersonen tidigare 
förstått. 
 
Ett par informanter ansåg dock att den brottsutsatta gavs större utrymme än gärningspersonen att 
berätta sin version av historien och att således delar av bakomliggande orsaker till brottet inte 
diskuterades. Att få lika stort utrymme som den brottsutsatta förväntats dock inte av 
gärningspersonerna då gärningspersonerna upplevde att medlingsprocessen huvudsakligen 
genomfördes för den brottsutsattas skull, eftersom det var gärningspersonerna som gjort en 
lagöverträdelse.  
 
I de fall då gärningspersonerna upplevde att fokus under medlingen varit på den brottsutsatta så 
fanns tendenser av att parterna inte kunde få samma förståelse för varandra. Således försvårades 
även en lyckad symbolisk reparation (Scheff & Retzinger 2000). Att gärningspersonerna inte 
förväntade sig samma utrymme under medlingstillfället kan kopplas till gärningspersonernas 
självbetraktande känsla av skam, som gör att gärningspersonerna dömer sig själva utifrån andras 
förväntade attityder.  
 
Upplevelsen kring själva medlingsprocessen beskrivs i det stora hela som positiv av 
informanterna. Gärningspersonerna upplever att deras ålder och livserfarenhet var av betydelse 
för att kunna ta tillvara på medlingens budskap och göra processen verksam. Informant 6 
beskriver i citatet nedan sin ålder som en faktor till att medlingsprocessen varit användbar:      

 
… när man blir äldre, särskilt nu när jag har en son… du vet jag tänker annorlunda om saker och ting… det 
är därför jag tror att det nog har varit mer användbart för mig idag. 13 

 

                                                
13 Originalcitat: ”... when you get older, especially now when I have a son... you know I think about 
things more differently… that’s why I think it’s probably been more useful for me.”  
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Informant 4 förklarar varför vuxna i större utsträckning kan ta tillvara på medlingsprocessens 
fördelar:   
	  	   

I - Jag tror nog att vuxna skulle förstå och få ut mer av det än unga människor eftersom man fortfarande 
växer och fortfarande lär av livet när man är ung och man förstår inte alltid omfattningen av vad som 
hände, bättre med livserfarenhet, då har du mer förståelse för livet om du typ… du vet 
F - Så du tror man kan förstå mer av processen och förstå ... 
I - Fördelarna 
F ..fördelarna? 
I - ... och plocka ut fördelarna och använda fördelarna om man vill på ett bättre sätt, eftersom när man är 
ung och växer så är man ofta lite självcentrerad. 14 
 

En informant hade en negativ upplevelse av medlingen då gärningspersonen ansåg att 
medlingsprocessen varit slöseri på både tid och skattebetalarnas pengar. Medlingsprocessen 
upplevdes endast som en upprepning av samma frågor och uppmaningar som ställts i den övriga 
straffrättsliga processen. Informant 2 beskriver: “Reparativ rättvisa är slöseri med tid enligt min 
åsikt, det är slöseri med skattebetalarnas pengar.” 15 Gärningspersonen tyckte dock att själva 
medlingsmötet tillsammans med den brottsutsatta var okej. Vad som skilde denna informant från 
övriga informanter var att hen inte försökte rättfärdiga brottet, gärningspersonen uttryckte inte 
heller känslor av skam vid samtal kring brottshändelsen. Informant 2 uttryckte sina tankar kring 
brottet på följande vis:  

 
F - Om du tänker tillbaka på brottet idag, vilka känslor har du kring det? 
I - Jag bara slog min fru… 16 

 
Att informanten inte uttryckte någon skam kring brottshändelsen kan grunda sig i att 
gärningspersonen upplevde medlingen som negativ och onödig. Under medlingen gavs 
möjligheten att bearbeta skamkänslor, detta är en av processens centrala funktioner. Då 
gärningspersonen inte kände skam inför brottet eller den brottsutsatta gick en viktig funktion 
med medlingen förlorad. Processen upplevdes således som lönlös.    
 
En annan gemensam upplevelse var att gärningspersonerna upplevde förlåtelsen till och 
förlåtelsen av den brottsutsatta som en betydelsefull del av medlingen. Genom att kunna be om 

                                                
14 Originalcitat: I- “I probably think that adults would understand and get more from it than young people 
because you still growing and you still learning in life when you are young and you don´t always 
understand the applications of  what´s happened, better with some life experience you do have more 
understanding of life if you like… you know.” F - “So you think you can understand the process more 
and understand the… 
I - “Benefits” F- “... the benefits?” I - “… and take out the benefits and use the benefits if you like more 
because when you are young and growing you are often a little bit of self-centered” 
15 Originalcitat: “The restorative justice is a waste of time in my point of view, it is waste of the taxpayers 
money.”  
16 Originalcitat: F - “If you think back on the crime today what feelings do you have towards it? I - I just 
beat my wife… ” 
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förlåtelse för sina handlingar upplevde gärningspersonerna att de kunde få den brottsutsattas 
förlåtelse. Att få förlåtelse av och försonas med den brottsutsatta ansågs för majoriteten av 
informanterna vara den viktigaste delen för att kunna lägga brottet bakom sig och gå vidare med 
livet. Informant 4 uttrycker hur betydelsefullt det har varit att be om förlåtelse och få förlåtelse:  
 

… bara att öga mot öga få be någon om förlåtelse är något enormt och det är vad processen tillät mig att 
göra. Och att höra henne säga att hon gav mig tillstånd att gå vidare med mitt liv var helt enkelt en enorm 
grej eftersom… du typ, du bara, du har… jag menar skulden är fruktansvärd som ni kan föreställa er och du 
tänker “jag kan inte gå vidare med mitt liv”. Jag menar inte att jag ville begå självmord eller något sånt, 
men varför skulle jag kunna fortsätta, så för mig var processen enormt givande. 17 

 
I undantagsfall upplevde dock gärningspersonerna att förlåtelsen var ett påtvingat och konstlat 
moment. Detta var främst hos gärningspersoner som begått brottstypen våld i nära relationer men 
även när gärningspersonen inte ville ta på sig hela ansvaret för brottet. Vid brottstypen våld i 
nära relationer så hade gärningspersonerna redan bett om förlåtelse för brottet till sin partner 
innan medlingen. Att upprepa förlåtelsen under mötet upplevdes som slöseri på tid och som 
konstlat. Förlåtelsen upplevdes även bedömas av medlarna, huruvida den var genuin eller inte. I 
de fall då gärningspersonerna inte tog på sig hela ansvaret för brottshändelsen ansåg 
gärningspersonerna att de kunde gå med på att be om förlåtelse för sin del av brottshädelsen, 
men att ett visst ansvar fortfarande låg på den brottsutsatta. Att be om förlåtelse och ta på sig 
ansvaret för hela brottshändelsen, som förväntades vid processen, kändes därför inte äkta eller 
rätt. Informant 1 beskriver hur förlåtelsen till den brottsutsatta kändes påtvingad och konstlad 
under medlingsmötet:  
 

… hon sa till mig att jag var tvungen att gå dit och be om ursäkt till min fru och allt sånt, jag och min fru 
hade redan varit tillsammans i fem månader… så jag hade redan bett om ursäkt en hel del gånger till henne 
och allt sånt, men hon sa att jag var tvungen att göra det framför dem för att se om det är uppriktigt och allt 
sånt vilket för mig bara var ett slöseri med tid. 18   
 

Utifrån gärningspersonernas resonemang framgår det att majoriteten ansåg att förlåtelsen vid 
medlingsmötet var det allra viktigaste momentet. Genom att be den brottsutsatta om förlåtelse 
möjliggjordes det för gärningspersonerna att själva få förlåtelse från den brottsutsatta. När 
gärningspersonerna tog på sig hela skulden för brottshändelsen, bad om förlåtelse samt visade 
genuin skam och ånger inför den brottsutsatta skapades förutsättningar för det andra steget i den 

                                                
17 Originalcitat: ”... just to be able to say I am sorry to someones face is huge and that was the processes 
allowed me to do and to hear her say that she gave me that permission to move on with my life… it was 
just a huge thing because you sort of you just you do have… I mean the guilt is horrendous as you can 
imagine and you just think “I can´t go on with my life”, I´m not saying I wanted to committ suicide or 
anything like that, but why can I continue, so for me the process was hugely beneficial.”   
18Originalcitat: “... she told me that I had to go there and I had to apologise to my wife and everything 
else, well me and my wife had already been together for five months… so I had already apologised quite 
a few times to her and everything else… but she said that you got to do it in front of us to see if it is 
sincere and everything else which… to me it was just a waste of time… ”   
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symboliska reparationen. I det andra steget ger den brottsutsatta sin förlåtelse till 
gärningspersonen och parterna kan således försonas. När gärningspersonen tar på sig ansvaret för 
sina handlingar möjliggörs även en återintegrering av gärningspersonen i samhället, vilket 
förebygger återfall i brott. I de fall då gärningspersonen upplever sin förlåtelse som påtvingad 
eller konstlad kan även den brottsutsattas uppleva förlåtelsen som ouppriktig. Därigenom 
försvåras det andra steget i den symboliska reparationen, vilket innebär att försoning med den 
brottsutsatta samt att återintegreringen i samhället blir svårare.  
 
I några intervjuer nämnde gärningspersonerna deras möjlighet att ersätta och/eller reparera den 
skada som brottet medfört den brottsutsatta. Två av dessa informanter upplevde möjligheten att 
betala tillbaka till den brottsutsatta som det absolut bästa med medlingsprocessen. Att få hjälpa 
den brottsutsatta med något hen behövde kändes väldigt bra. Detta kunde ses som ett sätt att be 
om förlåtelse och den brottsutsattas accepterande av hjälpen sågs som ett tecken på att 
gärningspersonen blivit förlåten. I citatet nedan berättar informant 6 att det kändes bra att kunna 
erbjuda hjälp till den brottsutsatta:  

 
När jag kunde erbjuda henne något... som hon behövde ... hon behövde typ lite hjälp hemma... och jag 
kunde vara där och hjälpa henne med det… det känns bra att jag har något meningsfullt att ge tillbaka… att 
jag kunde hjälpa henne. 19 
 

Vid en intervju ansågs dock ersättningsmomentet som den värsta delen av ett annars så positivt 
möte. Gärningspersonen ansåg att samtalet kring ekonomisk ersättning var både pinsamt och 
kränkande för båda parter på grund av brottshändelsens stora svårhanterade konsekvenser. 
Informant 4 uttrycker sig på följande vis:  
 

Jag skulle aldrig kunna erbjuda tillräckligt mycket pengar för att betala för hans liv, eller vad är det man 
erbjuder? Det var en sådan svår situation. 20 

 
Möjligheten att ersätta och/eller reparera den skada som brottshändelsen medfört är ytterligare ett 
sätt att möjliggöra det andra steget i den symboliska reparationen. Att praktiskt ersätta och/eller 
reparera den skada som brottet medfört upplevs av gärningspersonerna som ett konkret sätt att 
visa sin ånger och be den brottsutsatta om förlåtelse. Därigenom även förlåtas av den 
brottsutsatta, försonas och återintegreras i samhället. I fallet då gärningspersonen upplevde 
ersättningsmomentet som negativt kan det ses som att ersättningen till den brottsutsatta 
upplevdes som övermäktig. Gärningspersonen upplevde det vara omöjligt att ersätta/reparera den 
skada som brottet medfört. Ersättningen till den brottsutsatta skulle aldrig leda till den 

                                                
19 Originalcitat: “When I could offer something to her… that she needed.. like she needed some help at 
home… and I was able to stay there and to help her with that… it feels good that I have something useful 
to give back… that I could help her.”  
20 Originalcitat: “I could never offer enough money to pay for his life, or what do you offer? It was such a 
difficult situation.“ 
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brottsutsattas förlåtelse till gärningspersonen. Momentet blev därmed istället kränkande för båda 
parter.  
 
5.5 Effekter av medling 
En gemensam upplevelse var att näst intill alla informanter som deltog i studien upplevde en 
lättnad när medlingsmötet var över. En överlägsen majoritet av de vuxna gärningspersonerna 
beskrev att medlingen varit en positiv erfarenhet, trots att det inte alltid var en lätt process att 
genomgå. I ett par av fallen har medlingen gjort stora avtryck genom att gärningspersonerna såg 
och tänkte annorlunda på brottshändelsen och den brottsutsatta. De vuxna gärningspersonerna 
beskrev att genom sin livserfarenhet och emotionella erfarenhet har de genom medling kunnat 
utöka sin förståelse och kunnat ta till sig processens fördelar. Att under medlingsmötet få höra 
den brottsutsattas berättelse om hur hen drabbats av brottet har beskrivits som en ögonöppnare då 
brotthändelsen hade haft större konsekvenser på den brottsutsattas liv än vad gärningspersonen 
hade förväntat sig. De allra flesta gärningspersoner som deltog i studien upplevde att de genom 
medlingen fick en större förståelse för den motsatta parten, hur denne har påverkats av brottet 
och svar på frågor relaterade till brottshändelsen och dess konsekvenser. Detta medförde att 
gärningspersonerna lättare kunnat gå vidare med sitt liv. Utan medlingen hade 
gärningspersonerna fortfarande grubblat och levt i en ovisshet om hur den brottsutsatta mår, 
förhåller sig till brottet och om hen skulle kunna förlåta gärningspersonen, vilket hade försvårat 
processen att lämna brottshändelsen bakom sig.    
 
Förlåtelsen som gärningspersonerna fick av den brottsutsatta under medlingsmötet ses hos 
många informanter som den mest väsentliga delen för att få sinnesro och/eller reparera relationen 
till den motsatta parten. Informant 6 berättar hur hen antagligen känt om hen inte deltagit vid 
medling samt hur hen upplevde försoningen med den brottsutsatta som stor hjälp för att kunna gå 
vidare:   
 

Jag skulle förmodligen fortfarande må ganska dåligt… ganska illa över allt som har hänt… ja… det var 
bara riktigt bra att på något vis… jag vet inte… överbrygga klyftan… ja, bara att prata med henne och… 
ja… det gjorde bara saker och ting så mycket lättare… och det gjorde… ja, slutändan kändes det ganska bra 
efteråt. 21 

 
I ett par av brottsfallen har brottshändelsen resulterat i dödsfall, händelserna har av 
gärningspersonerna beskrivits som en olycka. I dessa fall har gärningspersonerna fortfarande 
mycket sorg när de tänker på den avlidnes anhöriga, men de har med hjälp av förlåtelsen från den 
avlidnes anhöriga fått lindra skammen och upplevt en tillåtelse att gå vidare. Förlåtelsen från den 
brottsutsatta beskrivs också ha gjort det lättare att hantera processen i domstol. Eftersom parterna 

                                                
21 Originalcitat: ”I would probably still feel quite ill… quite sick about everything that happened... yeah… 
it was just a really nice thing to sort of… I don’t know… close the gap… yeah just talking to her and... 
yeah it just made things so much easier... and it just made... yeah I felt quite good about it afterwards in 
the end of the day.” 
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genom medlingen fått möjlighet att skapa en relation och förståelse för varandra innan rättegång 
ansågs rättegången mer hanterbar. I citatet nedan beskriver informant 10 hur hen känner inför 
brottshändelsen idag:  
 

Jag känner mig fortfarande väldigt sorgsen och även… men jag känner också att jag inte behöver bära 
någon, hur säger man? Eftersom tidigare kunde jag inte berätta sanningen, och då var jag tvungen att bära 
på en hel del, en hel del, men nu känner jag mig befriad. 22 

 
En informant har också berättat att medlingen gjort så att gärningspersonen inte längre isolerar 
sig i hemmet på grund av rädsla för att träffa på den brottsutsatta. En annan gärningsperson 
beskriver att medlingen gjort att hen inte är lika orolig för sin egen och sin familjs säkerhet som 
innan mötet, då hen nu vet vem den brottsutsatta är. Dessa gärningspersoner med flera andra 
informanter beskriver att de genom medlingen nu kan hantera situationen om parterna skulle 
stöta på varandra på gatan. Informant 4 beskriver hur hen tror det skulle vara att möta de 
brottsutsatta efter medlingen jämförelsevis med om hen inte genomgått medlingsprocessen: 
 

… det är typ så att om jag såg familjen på gatan och jag kände igen dem så skulle jag kunna hantera att 
träffa dem, gå och säga “Hej”. Om jag hade varit i rätten och ingenting annat och bara hade sett dem i där 
och sedan träffade dem på gatan, hur skulle jag ha hanterat det? Naturligtvis skulle jag känna mig väldigt 
skyldig och gå därifrån med hängande huvud. 23 

 
Utifrån vad som framgår i ovanstående text så har medlingsprocessen givit betydelsefulla 
positiva effekter för vuxna gärningspersoner. Att gärningspersonerna varit vuxna med 
erfarenheter av livet har upplevs vara en fördel för att förstå och ta till sig medlingens effekter. 
Utan deltagandet vid medlingen hade konsekvenserna av brottshändelsen troligen inneburit 
obearbetad skam, obesvarade frågor och stigmatisering, vilket kan försvåra för gärningspersonen 
att gå vidare i livet efter brottet. I och med att medlingstillfället har möjliggjort en symbolisk 
reparation har gärningspersonerna kunnat bearbeta sin patologiska skam som var kopplad till 
brottshändelsen. Den patologiska skammen har i och med försoning med brottshändelsen och 
den brottsutsatta övergått till en normal skam, en skam som försvinner med tiden. Detta innebär 
att gärningspersonen inte längre känner samma etsade skamkänslor och obehag gentemot brottet 
eller den brottsutsatta efter medlingen. I och med att känslor av skam bearbetats kan även 
gärningspersonens negativa självbild brytas ner. Detta resulterar i att gärningspersonen 
allteftersom mår bättre efter medlingstillfället, vilket möjliggör för den återintegrerande 
processen i samhället.   
 

                                                
22 Originalcitat: “I still feel very sorrowful and also… but I also feel like I don’t need to carry any, how to 
say? Because before I didn´t say the truth, and then I had to carry on a lot a lot, but now I feel released.”   
23 Originalcitat:”...it´s like if I saw the family and I recognized  them in the street I could deal with them, 
go and say “Hello”. If I been to court and nothing else and just seen them in the court and then meet them 
in the street, how do I cope with that? Of course I am going to feel extremely guilty and walk away with 
my head down.” 
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En annan upplevd effekt hos samtliga informanter i studien är att medlingen troligen medfört en 
lindrigare straffpåföljd. Genom att delta vid medlingsprocessen kunde gärningspersonerna 
undvika fängelsestraff, indraget körkort eller högre böter. I citatet nedan beskriver informant 7 
hur hen upplevde att konsekvenserna av att inte delta vid medlingen hade blivit alldeles för 
omfattande:  
 

Jag hade möjlighet att säga “Nej, jag vill inte gå dit”, men då skulle det ha inneburit att jag skulle ha ställts 
inför rätta och det skulle ha slutat med en fällande dom och böter etc. plus det med min körning, här måste 
man anses som en lämplig person för att få tillstånd att köra med passagerare, så när jag skulle ha varit 
tvungen att förnya mitt körkort så skulle det ha inneburit problem även där. Så det var frivilligt men jag 
hade verkligen inget val. 24 

 
Utifrån gärningspersonernas val att delta i medlingsprocessen, för att undkomma hårdare straff i 
den straffrättsliga processen, tyder det på att gärningspersonerna föredrar en återintegrerande 
process (medling) framför en stigmatiserande process (straff). Gärningspersonerna vill så långt 
som möjligt undvika det straffrättsliga systemets stigmatiserade påföljder så som exempelvis 
fängelsestraff eller indraget körkort.   
 
Trots att medlingen i de allra flesta fall gett positiva effekter i någon form, fanns det informanter 
som fortfarande hade funderingar och frustration kring brottshändelsen. Denna frustration gav 
sig i uttryck genom ilska eller besvikelse gentemot samhället, rättssystemet och/eller den 
brottsutsatta. Detta gjordes genom att beskriva att gärningspersonen är besviken och/eller 
upplever maktlöshet inför samhället och dess regelverk. Gärningspersonen kunde också tilldela 
den brottsutsatta en del av skulden till brottshändelsen. I dessa fall hade gärningspersonen haft 
svårt att under medlingsmötet ta på sig hela ansvaret för brottshändelsen då hen ansåg att den 
brottsutsatta också hade viss skuld för brottet. Förlåtelsen till den brottsutsatta hade i dessa fall 
känts påtvingad och/eller inte helt genuin. I ett av fallen upplevde gärningspersonen att den 
brottsutsatta var oärlig under medlingsmötet, detta har skapat frustration hos gärningspersonen 
som fortfarande fanns kvar vid intervjutillfället. I följande citat beskriver informant 8 sin 
frustration kring brottet och mot samhället: "För mig var det så om de hade haft billyktorna på, 
så skulle det aldrig ha hänt, det gör mig verkligen arg att politikerna vet om detta men inte gör 
något åt det." 25 Informanten beskriver även sin önskan om att få höra den brottsutsatta ta på sig 
sin del av ansvaret bakom brottshändelsen: “... det hade varit trevligt att få höra den andra sidan, 

                                                
24 Originalcitat:”I had the option of saying “No, I don’t want to go”, but then that would have meant that I 
would have gone to court and I would have ended up with a conviction and a fine etc. plus with my 
driving, we got to be a fit and proper person to have a passenger endorsement licence, to carry passengers 
so when I had to renew my drivers license that would ring alarm bells as well. So it was voluntary but I 
really didn’t have an option.” 
25 Originalcitat:”In my situation if they had lights on, it would never happened, it really makes me angry 
that  politicians know about it and do not do anything about it.” 
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om det olagliga som de gjorde, äh… och att de hade visat sin ånger.” 26 Informant 1, beskriver i 
citatet nedan frustration och känslan av maktlöshet inför domstolen:   
 

… vi förstår bara inte varför… hur domstolen faktiskt kan fortsätta… att kontrollera människors liv när… 
min fru har redan varit i rätten och sagt att jag vill ha den här mannen hemma… men domaren vill inte 
lyssna. 27 

 
Gärningspersonernas negativa upplevelser kan ses som en effekt av att gärningspersonerna under 
medlingsprocessen har tilldelats en för stor skam, eller en skam som deltagarna själva inte 
känner att de förtjänar. Effekten av den stora skambeläggningen av gärningspersonerna medför 
att gärningspersonerna kan känna sig förödmjukade, förnekar brottshändelsen, bygger upp 
försvarsmurar samt känner ilska gentemot samhället, rättssystemet och/eller den brottsutsatta. En 
för stor skambeläggning av gärningspersonerna vid medlingen medför att skammen för 
gärningspersonerna inte blir bearbetningsbar till normal skam, utan skammen förblir fortsatt 
patologisk. Skammen blir således obearbetad och är därför ständigt återkommande.    
 
I tabell nedan redogörs gärningspersonernas upplevelser av skam i samband med det begångna 
brottet i relation till brottstyp. Utifrån tidigare forskning har brottstypen betydelse för hur 
effektiv medling fungerar som brottsförebyggande metod (Sehlin 2009, Sherman & Strang 
2000). Då studien genomfördes strax efter gärningspersonerna genomgått medlingsprocessen 
(senaste 1,5 åren) kan inte resultatet svara på om medlingen varit brottsförebyggande eller inte i 
dess fall. Dock kan vi utifrån teorin om symbolisk reparation anta att det andra steget i den 
symboliska reparationen försvåras eller till och med inte kunde genomföras om 
gärningspersonen inte kände skam. Detta försvårar en försoning, återintegrering i samhället 
vilket i sin tur leder till ökad risk för gärningspersonen att återfalla i brott.  
 
Tabell 2 

Brottstyp Skam  Ej skam  

Trafikbrott X X X X 

Egendomsbrott X X  

Personbrott X X X 
 
Avslutningsvis säger sig majoriteten av informanterna se ljust på framtiden, trots att tiden efter 
brottet och medlingsprocessen för flera av informanterna upplevs varit omskakande. Några av 

                                                
26 Originalcitat “... it had been nice to hear the other side, that part that they did illegally, ah… and show 
their remorse.” 
27Originalcitat “...we just don’t understand why… how the court can actually keep...  control peoples life 
when… my wife has already been to court and said I want this man at home… but the judge does not 
want to listen.”  



42 

informanterna uttryckte att de ville göra en förändring i sitt liv genom att genomgå någon typ av 
rehabilitering eller delta vid familjerådgivning. Andra beskrev sina framtidsplaner med resor etc. 
eller att de bara vill lägga brottshändelsen bakom sig och fortsätta med livet så som det hade 
varit innan brottet.       
 
Att majoriteten av gärningspersonerna ser ljust på framtiden efter medlingsprocessen kan ses 
som ett tecken på att den återintegrerande processen i samhället har varit verksam. Genom 
medlingen har deltagarna kunnat lämna brottshändelsen, eller åtminstone börjat bearbeta 
brottshändelsen, för att så småningom kunna lägga den bakom sig. 
 

6. Avslutande diskussion 
I detta kapitel presenteras en avslutande diskussion kring studiens resultat och genomförande. 
Först beskrivs studiens resultat i relation till studiens frågeställningar. Besvarandet av 
frågeställningarna blir ett underlag för fortsatt diskussion av studiens syfte i andra avsnittet. Det 
tredje avsnittet presenterar resultatet och dess analyser i relation till tidigare forskning och 
därefter presenteras resultatet i relation till metoden. Avslutningsvis redogörs studiens slutsatser 
och vidare möjliga forskningsområden.  
 
Syftet som ligger till grund för studien är att undersöka hur vuxna gärningspersoner upplever 
effekterna av medlingsprocessen, dels som en metod för att återintegreras i samhället, dels som 
en metod för att förebygga återfall i brott. Genom att undersöka detta har vi fått ökad kännedom 
om medlingsprocessen för vuxna gärningspersoner och genom denna kunskap kommer vi att 
ifrågasätta och problematisera den svenska lagens åldersbegränsning av medling vid brott. För 
att uppnå syftet utgår vi från följande frågeställningar: Hur upplever vuxna gärningspersoner 
medlingsprocessen? Hur upplever vuxna gärningspersoner effekterna av medlingsprocessen? 
Upplevs medlingsprocessen av vuxna gärningspersoner som en metod för att återintegreras i 
samhället och därigenom förebygga återfall i brott?  
 
6.1 Presentation av frågeställningar i relation till resultat   
 
● Hur upplever vuxna gärningspersoner medlingsprocessen? 

Innan medlingsmötet med den brottsutsatta upplevde en övervägande majoritet av de vuxna 
gärningspersonerna känslor av oro, nervositet och i vissa fall till och med rädsla och skräck. 
Dessa obehagskänslor upplevde gärningspersonerna då de inte visste vad som skulle hända under 
medlingsmötet, hur den brottsutsatta skulle reagera samt vilka förväntningar som fanns på 
gärningspersonerna. Enstaka gärningspersoner deltog helt eller delvis vid medlingsprocessen för 
att de skulle få ett lindrigare straff i den straffrättsliga processen. Majoriteten hoppades även på 
att genom medling kunna ta ansvar för sina handlingar, få berätta sin version av brottshändelsen 
och på så sätt undvika stigmatisering och stilla sina skamkänslor. Samtidigt som medling kunde 
förhindra stigmatisering och ökade skamkänslor fanns risken att medling kunde leda till det 
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motsatta, vilket oroade gärningspersonen (Braithwaite 1989). Att gärningspersonerna kände 
denna oro och nervositet kan också förklaras utifrån att skam är en självbetraktande känsla, 
vilket gör att gärningspersonerna kan se sig själv utifrån andras attityder (Dahlgren & Starrin 
2004). Gärningspersonerna skambelägger därmed sig själva utifrån den brottsutsattas (och/eller 
andras) förväntade attityder om att gärningspersonen bör känna skam efter det inträffade brottet. 
I de flesta fall såg gärningspersonerna trots detta fram emot medlingsmötet eftersom 
gärningspersonerna ville få reda på hur den brottsutsatta mådde och få medlingsprocessen ur 
vägen. Gärningspersonernas farhågor som skapade oro och nervositet bekräftades inte under 
medlingsmötet, utan den brottutsatta upplevdes istället vara tillmötesgående och förstående, 
vilket fick gärningspersonerna att uppleva ett oväntat positivt möte. Ett positivt möte också ur 
den bemärkelsen att det var en öppen dialog mellan parterna som gav en ömsesidig förståelse för 
varandra. Gärningspersonerna upplevde att det var skönt att få berätta sin syn på brottshändelsen 
men tyckte i vissa fall det var obehagligt att höra den brottsutsatta berätta om brottets negativa 
konsekvenser. Att gärningspersonen och den brottsutsatta får berätta sina versioner av 
brottshändelsen och dess följder är en viktig del i gärningspersonens återintegrering (Bazemore 
& Schiff 2005). 
 
Genom att den brottsutsatta får möjlighet att berätta sin syn på brottshändelsen kan den 
därigenom överföra sin skam på gärningspersonen. När gärningspersonen övertar den 
brottsutsattas skam tas det fösta steget enligt teorin symbolisk reparation (Scheff & Retzinger 
2000). Att överta den brottsutsattas skam kan upplevas som obehagligt, särskilt i de fall då 
gärningspersonen inser att brottet medfört större negativa konsekvenser än vad hen tidigare trott. 
Dock är denna skam under en lyckad medlingsprocess, en så kallad normal skam och genom 
bearbetning övergående och försvinner så småningom (Scheff & Retzinger 2000).   
 
Att be den brottsutsatta om förlåtelse men framförallt att få den brottutsattas förlåtelse upplevdes 
vara ett av de absolut viktigaste momenten under medlingsprocessen av den övervägande 
majoriteten av de vuxna gärningspersonerna. Förlåtelsen kunde praktiskt genomföras genom att 
gärningspersonerna bad om förlåtelse öga mot öga och/eller genom en ersättning till den 
brottsutsatta. Gärningspersonernas förlåtelse till den brottsutsatta skapade förutsättningarna för 
det andra steget i symbolisk reparation (Scheff & Retzinger 2000). Då gärningspersonerna 
genom sin förlåtelse tog på sig hela ansvaret och skulden för brottet, kunde den brottsutsatta 
förlåta gärningspersonen. Förlåtelsen av gärningspersonerna från de brottsutsatta är det andra 
steget i den symboliska reparationen, detta leder till att parterna kunde försonas och 
gärningspersonerna kunde därmed återintegreras i samhället. I de fall då gärningspersonerna inte 
kunde ta på sig hela skulden för brottet och/eller upplevde att förlåtelsen var påtvingad och/eller 
ouppriktig försvårades det andra steget i den symboliska reparationen. Detta resulterade i att 
gärningspersonerna inte hade en lika positiv upplevelse av medlingsmötet (Scheff & Retzinger 
2000). Detta gällde brottstypen våld i nära relationer och/eller vid brott då gärningspersonen inte 
ville ta på sig hela skulden för brottet.  
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En annan negativ upplevelse av medlingen beskrevs utifrån att medlingsprocessen upplevdes 
vara slöseri på både tid och pengar. I fallet då denna negativa upplevelse uttrycktes försökte inte 
gärningspersonen rättfärdiga brottet och visade inte heller någon skam inför brottet. Processen 
upplevdes endast vara en upprepning av de frågor som ställts i den straffrättsliga processen. 
Gärningspersonerna kunde också i vissa fall uppleva att den brottsutsatta hade fått mer utrymme 
att berätta sin version av brottshändelsen än gärningspersonen själv. Detta orsakade att 
gärningspersonen inte kunde berätta alla delar av brottshändelsen som upplevdes vara 
nödvändiga för händelsens helhet. Gärningspersonernas negativa upplevelser kan förklaras 
utifrån teorier om skam och återintegrering. Då gärningspersonerna inte kände någon skam alls 
inför brottshändelsen eller ansåg att de inte kunde ta på sig hela ansvaret för brottshändelsen 
försvårades den symboliska reparationen. Därmed kunde gärningspersonerna och den 
brottsutsatta inte få en ömsesidig förståelse, försonas och gärningspersonerna kunde inte 
återintegreras i samhället (Scheff & Retzinger 2000). Medlingen möjliggör bearbetning av 
skamkänslor, detta är en av processens centrala funktioner, om gärningspersonen inte kan ta på 
sig hela skulden eller inte känner någon skam alls inför brottet eller den brottsutsatta försvinner 
en viktig funktion med medlingen. Processen kan således upplevas som negativ och onödig 
(Braithwaite 1989, Scheff & Retzinger 2000).   
 
Sammanfattningsvis upplevde majoriteten av de vuxna gärningspersonerna medlingsprocessen i 
sin helhet som en positiv erfarenhet. Det finns undantagsfall där gärningspersonerna uttrycker sin 
upplevelser i mer negativa termer, medlingen upplevs då som onödig och genomfördes för att få 
ett lindrigare straff i den straffrättsliga rättsprocessen. Medlingen upplevs dock för de allra flesta 
ha varit till hjälp för den känslomässiga rehabilitering så att gärningspersonerna kunde lämna 
brottshändelsen bakom sig och gå vidare. Gärningspersonens vuxna ålder innebär livserfarenhet 
och emotionell erfarenhet vilket upplevs ha underlättat för att ta tillvara medlingens budskap och 
fördelar.  
 
● Hur upplever vuxna gärningspersoner effekterna av medlingsprocessen? 

Vuxna gärningspersoner upplevde att de genom medlingsprocessen påverkats positivt i den 
bemärkelsen att gärningspersonerna tänkte annorlunda i förhållande till den brottsutsatta, brottet 
och dess konsekvenser. Medlingen och mötet med den brottsutsatta beskrevs som en 
ögonöppnare där gärningspersonerna fått större förståelse för brottet och hur händelsen påverkat 
den brottsutsatta. Flera gärningspersoner beskriver medlingens positiva effekter utifrån vad de 
förmodar hade hänt om de inte deltagit vid medlingsmötet. Gärningspersonerna har antagit att 
om de inte deltagit vid medlingen hade många frågor fortfarande varit obesvarade. 
Gärningspersonerna hade även grubblat och ältat brottshändelsen samt den brottsutsattas 
situation, det hade därmed varit svårare att lämna brottet bakom sig och gå vidare. Medlingen 
möjliggjorde att gärningspersonerna kunde be den brottsutsatta om förlåtelse och därigenom i 
gengäld även få den brottsutsattas förlåtelse. Den brottsutsattas förlåtelse gjorde att 
gärningspersonerna fick sinnesro, kunde hantera situationen om parterna skulle stöta på varandra 
samt lämna brottshändelsen bakom sig och gå vidare med livet. Effekterna av förlåtelsen under 
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medlingen har alltså påverkat gärningspersonerna genom att de har kunnat försonas med den 
brottsutsatta och återintegreras i samhället (Braithwaite 1989, Scheff & Retzinger 2000). Detta 
upplevs av majoriteten av informanterna vara den viktigaste och mest positiva effekten av 
medlingsmötet.  
 
Medlingen har troligtvis för de flesta av studiens informanter också inneburit en lindrigare 
straffpåföljd, vilket för vissa varit ett argument för att delta vid medlingsprocessen. Att 
gärningspersonerna väljer att delta i medlingsprocessen för att undkomma ett hårdare straff kan 
ses som att gärningspersonerna föredrar en återintegrerande process framför en stigmatiserande 
straffpåföljd (Braithwaite 1989).  

 
Ingen av de intervjuade gärningspersonerna uttrycker att de påverkats negativt av 
medlingsprocessens effekter. Dock fanns det informanter som fortfarande hade stor frustration 
kvar efter brottshändelsen som uttrycktes i ilska mot samhället, rättssystemet eller den 
brottsutsatta. Denna frustration berodde troligtvis på att gärningspersonerna under medlingen 
tilldelats allt för stor skam, eller skam som gärningspersonerna själva inte tyckte de förtjänade. 
Om gärningspersonerna tilldelats en för stor skam under medlingen kunde skammen upplevas 
som ohanterbar, skammen förblev således patologisk. Att tilldela gärningspersonen för stor skam 
kan leda till ett destruktivt beteende (Scheff & Retzinger 2000). Att överföra för stor skam på 
gärningspersonen kan ses vara resultatet av en delvis misslyckad medlingsprocess.  
 
Sammanfattningsvis upplevde majoriteten av de vuxna gärningspersonerna att de hade påverkats 
av medlingsprocessens effekter genom större förståelse för den brottsutsatta, brottshändelsen och 
dess konsekvenser. Gärningspersonerna hade fått sinnesro och kände att de nu kunde lämna 
brottshändelsen bakom sig och gå vidare. Gärningspersonerna kunde lättare ta tillvara på dessa 
positiva effekter, på grund av gärningspersonernas ålder, livserfarenhet och emotionella 
erfarenhet. För majoriteten av de vuxna gärningspersonerna har medlingen underlättat och 
möjliggjort en återintegrering i samhället.  
 
● Upplevs medlingsprocessen av vuxna gärningspersoner som en metod för att 

återintegreras i samhället och därigenom förebygga återfall i brott? 
Som tidigare framgått av ovanstående frågeställningar upplevde vuxna gärningspersoner 
medlingen som en återintegrerande process. Genom medlingen hade gärningspersonerna fått den 
brottsutsattas förlåtelse vilket innebar att parterna kunde försonas och gärningspersonerna kunde 
gå vidare. I samband med försoningen med den brottsutsatta kunde gärningspersonerna bearbeta 
sin patologiska skam till en normal skam, som i sin tur kan bearbetas och efter en tid helt 
försvinna. Bearbetningen av skammen (eller omvandlingen från patologiskt till normal skam) 
under medlingsmötet motverkar gärningspersonen negativa självbild vilket också underlättar för 
en återintegrering i samhället (Scheff & Retzinger 2000).  
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De flesta av gärningspersonerna som medverkade i studien hade stöd från familj under 
medlingsprocessen, vilket ansågs vara betydelsefullt. Detta kan grunda sig i att människor är 
beroende av samhörighet med andra och grupplojaliteten motiverar individen till att 
återintegreras i samhället. Familjen är en av de grupplojaliteter som värderas högt. Rädslan för 
skam inför närstående är stor (större än för ett formellt straff), eftersom gärningspersonen inte 
vill riskera att stigmatiseras av sin egen familj. Alternativt känner gärningspersonen ett ansvar 
gentemot sin familj då familjen riskerar att stigmatiseras från samhället tillsammans med 
gärningspersonen på grund av gärningspersonens brottsliga handlingar (Braithwaite 1989). 
 
Teorin om skam och återintegrering beskriver samhällen utifrån social kontroll. Samhällen med 
hög social kontroll har förhållandevis låg kriminalitet i jämförelse med samhällen med låg 
socialkontroll. När en person begår ett brott känner den skam. I samhällen med hög social 
kontroll följs gärningspersonens skam upp, genom återintegrerande processer (som exempelvis 
medling). I den återintegrerande processen blir skamkänslan en viktig funktion i uppbyggnaden 
av gärningspersonens samvete då samvetskval (ängsla, ångest) blir ett effektivt straff för 
gärningspersonens brottsliga handlingar. Samvetskvalen över brottet gör att gärningspersonen 
avstår från att begå fler brott, vilket gör medlingsprocessen brottsförebyggande. I samhällen med 
låg social kontroll saknas återintegrerande processer för personer som begått brott, vilket leder 
till stigmatisering av gärningspersonen. Utan de återintegrerande processerna möjliggöras ingen 
återintegrering och när skamkänslorna hos gärningspersonen resulterar i stigmatisering finns det 
risk för att gärningspersonen återfaller i brott (Braithwaite 1989).  
 
Utifrån föregående teoretiska resonemang kan vi inte konstatera, men anta att medlingen som en 
återintegrerande process också kan förebygga återfall i brott.   
 
6.2 Presentation av syfte i relation till resultat  
Då studiens frågeställningar ligger till grund för studiens syfte, har svaren på dessa 
frågeställningar gett oss förutsättningar att uppnå syftet. I och med svaren på frågeställningarna 
har vi fått större kännedom om medlingsprocessen för vuxna gärningspersoner. Genom denna 
kunskap kan vi ifrågasätta den svenska lagstiftningen och problematisera det faktum att endast 
gärningspersoner upp till 21 år enligt lag erbjudas medling vid brott i Sverige (socialtjänstlagen 
2001:453, 5 kap. 1c§). Vuxna gärningspersoner i Sverige erbjuds alltså inte samma möjlighet till 
medling vid brott som unga gärningspersoner. 
 
Medling som i den här uppsatsen representerar den repartiva rättvisan har genom studien visat på 
flertalet möjligheter i jämförelse med den bestraffande retributiva rättvisan. Majoriteten av de 
vuxna gärningspersonerna upplever att den reparativa rättvisan skapar möjligheter för parterna 
att reparera den skada som brottet medfört. Den skam som gärningspersonen får bearbeta under 
medlingen är ett mer effektivt straff än andra straff i den retributiva rättsprocessen (till exempel 
fängelse eller indraget körkort) för att förebygga återfall i brott. Om gärningspersonen enbart 
genomgår en retributiv rättsprocess (utan möjlighet att delta vid medling som återintegrerande 
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process) ser vi tendenser av en ökad risk för stigmatisering och återfall i brott. I Nya Zeeland 
används både reparativ och retributiv rättvisa i rättssystemet. Detta skiljer sig från Sverige där 
rättssystemet bygger på den retributiva rättvisan. Att likt Nya Zeeland integrera den reparativa 
rättvisan i rättssystemet möjliggör för gärningspersoner och brottsutsatta, oberoende ålder, att 
delta vid medling och andra reparativa processer. Genom dessa processer skapas förutsättningar 
för parterna att vara huvudroller i sin egen rättsprocess och genom dialog med den motsatta 
parten försonas. I Sverige, då reparativ rättvisa inte är en del av rättsystemet, får parterna en 
sekundär roll i rättsprocessen och samma förutsättningar till försoning skapas inte. Den 
reparativa rättvisa som erbjuds riktas mot unga gärningspersoner och ligger utanför 
rättssystemet.  
 
Orsaken till att medling riktas till framförallt unga gärningspersoner motiveras i medlingslagens 
förarbeten (proposition 2001/02:126, proposition 2005/6:165) med att denna åldersgrupp anses 
vara lättare att påverka att inte återfalla i brott. Då vi inte har inkluderat unga gärningspersoner i 
denna studie kan vi inte uttala oss om hur unga gärningspersoner påverkas av medlingen som 
brottsförebyggande metod. Vi kan dock utifrån studiens resultat säga att det inte går att finna 
några tendenser på att vuxna gärningspersoner inte skulle påverkas av medlingsprocessen som en 
brottsförebyggande metod. Detta kan också bekräftas utifrån tidigare forskning som konstaterar 
att medling verkar brottsförebyggande för gärningspersoner oberoende ålder. Informanterna i vår 
studie ansåg dessutom att deras vuxna ålder och livserfarenheter till och med kunde vara till 
deras fördel i medlingsprocessen. Utifrån sig själva resonerade de allra flesta av informanterna 
att de som vuxna lättare kunde sätta sig in i och förstå den brottsutsattas perspektiv samt kunde 
uppmärksamma och plocka ut medlingens fördelar på ett sätt som de själva som unga inte skulle 
kunna ha gjort.  
 
Vi anser att dagens utformning av medlingslagen är åldersdiskriminerande genom att endast 
omnämna gärningspersoner upp till 21 år. Genom att inte benämna vuxna gärningspersoner i 
lagen får inte vuxna samma förutsättningar till medlingens positiva upplevelser och effekter som 
unga får. Utifrån den kunskap som denna studie gett oss vill vi framhåll att alla personer som 
begått brott, oberoende ålder, borde få samma möjligheter att delta vid medling vid brott. Alla 
lämpliga fall borde erbjudas de bästa förutsättningarna för rehabilitering, återintegrering i 
samhället och på så sätt minska risken att återfalla i brott. Vi anser därför att medling vid brott 
bör erbjudas till både unga och vuxna gärningspersoner.  
 
6.3 Diskussion av relationen mellan resultat och tidigare forskning  
I en jämförelse med det empiriska resultat denna studie tagit fram och tidigare forskning kan vi 
se många likheter. I stort sett alla punkter som tas upp i tidigare forskning kan styrkas av det 
resultat vi har fått fram genom intervjuer med vuxna gärningspersoner i Nya Zeeland. Större 
delen av den tidigare forskningen, som presenteras i den här studien, har studerat unga 
gärningspersoners upplevelser av medling, dess effekter och hur medlingsprocessen fungerar 
som en brottsförebyggande metod. Det har varit svårt att hitta “renodlad” forskning kring vuxna 



48 

gärningspersoners upplevelser av medling. De studier som inkluderar vuxna gärningspersoner 
studerar ofta både unga och vuxnas upplevelser. Utifrån den tidigare forskningen finns stora 
likheter mellan unga och vuxnas upplevelser av medling vid brott. Vår studies resultat kan 
således också styrka att vuxna gärningspersoner upplever medlingsprocessen på liknande vis 
som unga gärningspersoner. Medlingsprocessen upplevs alltså övervägande positivt av 
gärningspersonerna oavsett ålder (Rypi & Burcar 2012, Umbreit mfl. 2001, Umbreit mfl. 2004). 
 
Tidigare forskning talar för att brottstyp har betydelse för medling som brottsförebyggande 
metod (Sehlin 2009, Sherman & Strang 2000). Då samtliga informanter i vår studie genomgått 
medlingsprocessen relativt nyligen (senaste 1,5 åren) vid intervjutillfället, kan vi inte undersöka 
om brottstypen har någon betydelse för återfall i brott. Vi har däremot i tabell 2 studerat huruvida 
det finns mönster som visar om brottstypen har betydelse för om gärningspersonen upplever 
skam inför brottshändelsen. Dessvärre är studiens dataunderlag begränsat och inga tydliga 
mönster kan utläsas i tabell 2 kring gärningspersonens skam kopplat till vissa brottstyper eller 
om brottstypen har betydelse för medlingens brottsförebyggande effekter. Det mönster vi kan 
notera är att de allra flesta av gärningspersonerna kände skam oberoende brottstyp. Utifrån 
studiens övriga resultat kan vi anta att medling fungerar som brottsförebyggande metod, 
eftersom vuxna gärningspersoner genom medling får möjlighet att bearbeta skamkänslor 
relaterade till brottet samt försonas med den brottsutsatta. Med hjälp av medlingsprocessen har 
gärningspersonerna därmed lättare kunnat lämna brottshändelsen bakom sig och återintegreras i 
samhället, vilket skapar förutsättningar för att förebygga återfall i brott (BRÅ 1999, Maxwell & 
Morris 2001, Rypi & Burcar 2012, Sehlin 2009, Sherman & Strang 2000).  
 
Forskning kring medling vid brott för vuxna gärningspersoner är generellt sett ett relativt 
begränsat forskningsområde, speciellt i Sverige där området i stort sätt är helt outforskat. Då vårt 
resultat i det stora hela överensstämmer med tidigare genomförda studier kring medling vid brott 
kan vår studie därmed styrka att medling är en fördelaktig och meningsfull process för vuxna 
gärningspersoner. Tidigare forskning med studier från flertalet olika länder visar på liknande 
resultat för unga och vuxna gärningspersoners upplevelser av medling vid brott. Studiernas 
resultat är oberoende av land och kulturell kontext. Utifrån detta motiverar vi att vårt resultat inte 
enbart är begränsat till Nya Zeeland, utan även kan appliceras i andra länder och kulturella 
kontexter, däribland Sverige. Studien kan förhoppningsvis därmed bidra till utvecklingen av 
medling vid brott i Sverige. Då vår empiri har utgjorts av intervjuer med vuxna gärningspersoner 
kan studien även bidra till att ge en mer nyanserad bild av vuxna gärningspersoners upplevelser 
av medling vid brott. 

 
6.4 Diskussion av relationen mellan resultat och val av teori 
Studien har från början utgått från en fenomenologiska vetenskapsteoretisk ansats, men övergått 
till att bli mer teori-och begreppsstyrd.  
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Den fenomenologiskt präglade ansatsen har medfört ett fokus på informanternas upplevelser av 
fenomenet medling vid brott. Ansatsen har varit passande för studien då syfte och frågeställning 
har haft utgångspunkt i individens upplevelser. En av fenomenologins utgångspunkter är att 
forskaren ska sätta sin förförståelse och förkunskap inom parantes så att informanterna ges ett 
friare utrymme att återberätta sina individuella upplevelser av det studerade fenomenet (Howell 
2013). Vi har satt vår förförståelse åt sidan genom att välja ett, för oss outforskat ämne, som vi 
hade begränsad förkunskap om. Studien utfördes i ett för oss, nytt land med ny kulturell kontext 
vilket också begränsade våra förkunskaper. Dessutom samlades datamaterialet in utan 
förkunskaper kring informanterna som intervjuades  
 
På grund av studiens upplägg och tidsramar gjordes studiens teorival redan innan studiens 
resultat var sammanställt. I samband med detta valde vi att ha en mer teori-och begreppsstyrd 
präglad studie således frångick vi en renodlade fenomenologisk ansats. Utifrån det empiriska 
material som samlats in har vi ansett att teorier kring skam och återintegrering har varit passande 
för studien, dess syfte och frågeställningar.  
 
Emotionssociologin och andra teorier kring skam och återintegrering låg till grund för denna 
studie. Genom att utgå från dessa teorier har ett stort fokus varit på informanternas upplevelser 
kring emotioner, i synnerhet känslor av skam. Även återintegrering har varit ett centralt teoretiskt 
begrepp som mycket fokus har kretsat kring. Med utgångspunkt i dessa teorier har centrala 
teoretiska begrepp (exempelvis skam, återintegrering, symbolisk reparation) fungerat som mall 
för studiens utformning av intervjuguide, textanalys och sedan presentationen av resultatet. 
Teorivalet har möjliggjort att vid analys reflektera över emotioners betydelse vid brott, 
stigmatisering, återintegrering och för att förebygga återfall i brott, samt hur detta kan kopplas 
till medling vid brott. Teorierna har gett oss verktyg i att undersöka hur medling vid brott 
upplevs av vuxna gärningspersoner och hur medlingsprocessen kan fungera som en 
brottsförebyggande metod. 
 
6.5 Diskussion av relationen mellan resultat och val av metod 
Denna studie utgår från en kvalitativ ansats, semi-strukturerade intervjuer som 
datainsamlingsteknik och textanalys som analysmetod. En kvalitativ ansats har möjliggjort att vi 
kunnat få ta del av och inblick i vuxna gärningspersoners upplevelser på ett djupgående och 
nyanserat sätt. Detta har gett oss verktyg att förstå upplevelser snarare än att förklara eller 
kartlägga dessa. Den kvalitativa ansatsen kan göra det svårare att återupprepa studien och dess 
resultat samt att generella slutsatser inte säkert kan fastställas. Dock har ansatsen möjliggjort att 
vi kan anta vissa konstateranden eller hypoteser. Utifrån den kvalitativa ansatsen har vi använt 
oss av semi-strukturerade intervjuer för att samla in det empiriska materialet till studien. Genom 
den semi-strukturerade intervjuformen har vi fått möjlighet att ta del av flera individers egen 
upplevelser av medling vid brott, vilket har skapat en bra grund för studiens fortsatta textanalys 
och underlag för studiens syfte och frågeställningar. Eftersom intervjuformen är relativt 
ostrukturerad bidrog detta till att göra varje intervju unik. Den insamlade empirin har därför haft 



50 

en bredd och innehåller många individuella upplevelser och uppfattningar, på både gott och ont. 
Å ena sida kan materialet uppfattas spretigt och osammanhängande, å andra sidan är materialet 
rikt på spännande och relevanta resonemang. Detta har i sin tur gjort att resultatet innehåller 
många olika versioner av upplevelser av medlingsprocessen. Resultatet presenterar en bred bild 
av vuxna gärningspersoners upplevelser av medling vid brott. Slutligen så anser vi att den semi-
strukturerade intervjuformen passar mycket bra för att samla in relevant empiri för att uppnå 
studiens syfte och frågeställningar.  
 
Vi har använt textanalys som analysmetod av datamaterialet. Detta menar vi har påverkat vårt 
resultat genom att de teman som tagits fram under textanalysen har varit en utgångspunkt i 
utformningen och presentationen av resultatet. Då vi som forskare är relativt oerfarna 
textanalytiker, har detta medfört att analysprocessen även har varit en upplärningsprocess. Detta 
kan ha medfört att en mer erfaren forskare inom textanalys hade sett andra tendenser eller valt ut 
andra koder och teman än vad vi har gjort. I slutändan kan detta ha inneburit en annan 
utformning eller vinkling av resultatet. Vi anser dock att textanalys har varit ett bra verktyg i vår 
analys eftersom vi genom analysmetoden både har fått möjlighet att ta del av de latenta och de 
manifesta av informanternas upplevelser och berättelser.  
 
6.6 Implikationer för forskning och praktik  
Slutsatser som vi kan dra utifrån studiens resultat är att medling vid brott upplevs vara en positiv 
erfarenhet för majoriteten av vuxna gärningspersoner. Att få den brottsutsattas förlåtelse har för 
de flesta upplevts vara det viktigaste momentet i medlingsprocessen. Förlåtelsen har möjliggjort 
att parterna försonats och gärningspersonen har fått sinnesro och därmed kunnat lämna brottet 
bakom sig och gå vidare i livet. Medlingen har varit till hjälp för gärningspersonerna att bearbeta 
sina skamkänslor och återintegrerats i samhället. Utifrån informanternas egna upplevelser 
betraktas deras vuxna ålder, livserfarenhet och emotionella erfarenheter underlätta för att ta 
tillvara på medlingens budskap och fördelar. Vi kan också se tendenser utifrån det insamlade 
materialet i jämförelse med tidigare forskning att medlingsprocessen har brottsförebyggande 
effekter för vuxna gärningspersoner.  
  
Kunskaperna om medling vid brotts fördelar för vuxna gärningspersoner skulle i en svensk 
kontext kunna medföra att den svenska lagstiftningens begränsningar kan problematiseras. Vi 
anser med utgångspunkt i studiens resultat att det är rimligt att både unga och vuxna 
gärningspersoner erbjuds medling vid brott i Sverige. Vi finner ingen anledning utifrån studiens 
resultat, att vuxna gärningspersoner inte ska få samma möjligheter som unga gärningspersoner 
att delta vid medling och därmed bearbeta sina skamkänslor och återintegreras i samhället.   
 
Det finns många aspekter inom forskningsområdet medling vid brott som skulle vara intressanta 
att studera i vidare forskning. Som tidigare nämnts är medling vid brott ett relativt outforskat 
område och mer forskning bör göras utifrån brottsutsattas-, gärningspersoners- och medlares 
perspektiv. Det vi uppmärksammat under vår studie är informanternas resonemang kring att de i 
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vuxen ålder kunde ta till sig medlingsprocessen och dess fördelar på ett sätt som de som unga 
inte hade gjort. Att gärningspersonens vuxna ålder skulle vara en fördel under 
medlingsprocessen. Detta resonemang kan inte hittas i tidigare forskning och på så sätt inte 
bekräftas på något sätt. Det skulle därför vara ett intressant ämne för vidare forskning att utforska 
om gärningspersonens ålder och livserfarenhet kan vara fördelar i medlingsprocessen, och i så 
fall på vilket sätt.  
 
Ett annat framtida forskningsområde för att ytterligare kunna problematisera den svenska 
lagstiftningens ålderbegränsning är forskning kring den brottsutsattas upplevelser av att delta i 
medlingsprocessen med vuxna gärningspersoner. I medlingslagens förarbeten (proposition 
2001/02:126, proposition 2005/6:165), motiveras lagens åldersprioritering bland annat utifrån att 
den brottsutsatta tros vara mer villig att möta en yngre gärningsperson, framför en vuxen (BRÅ 
2007). Eftersom medling i Sverige anser att båda parters intresse ska beaktas (Lag om medling 
med anledning av brott, 2002:445), så anser vi att även den brottsutsattas upplevelser är en 
väsentlig del i detta sammanhang. Att genomföra en studie som undersöker brottsutsattas 
upplevelser av mötet med vuxna gärningspersoner, skulle därmed bidra till ytterligare 
förutsättningar till att problematisera den svenska lagstiftningen. Även professionella medlares 
syn och erfarenheter av att arbeta med vuxna gärningspersoner under medlingsprocessen behövs 
för att få en mer nyanserad diskussion om detta fenomen, som kan leda till utveckling av nya 
normer och praktiker inom det sociala arbetet i Sverige.  
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8. Bilagor  
 
Bilaga 1 
 

Information about our Study 
 
To: ___________________ 
 
We are two students in social work at Uppsala University in Sweden. During this semester we 
are writing our bachelor thesis about restorative justice and the effect of the mediation process 
in New Zealand. In Sweden, a law was established in the year of 2002, the law offers young 
offenders, under 21 years of age, to participate in a mediation process. Adults are not included 
in this law. 

The aim of our study is to understand how the mediation process affects adult offenders, and 
discuss whether this knowledge might be important to understanding the limitations of the 
Swedish law of mediation. More specifically we are striving to answer the following research 
questions: 

• How do adult offenders experience the mediation process? 
• Do they find this process meaningful for their rehabilitation, and if yes, in what 

way? 

We are currently working on literature review and develop the theoretical framework for our 
analysis, which will be ready by the time we start our fieldwork. 

We are contacting you, in your capacity as a provider of restorative justice conferences, to ask 
for your assistance in recruiting informants for our study. We are looking for fifteen to twenty 
adult offenders, over 21 years old, with a criminal record. The former offenders will be asked to 
share their experiences of the mediation process through semi-structured interviews that will 
take minimum 45 minutes and will be recorded. All data and information about the offender will 
only be used for the purpose of the study. All the data will be processed without name, ID 
number or other directly recognizable type of information. 

To talk about the mediation process which is associated with a committed crime may involve 
guilt or other unpleasant feelings; this is a risk the offenders will be asked to take in mind on 
beforehand. During interviews we are not going to ask any questions about details of the crime, 
since it can be a sensitive subject for the offenders and that information is not of importance for 
the purpose of our study. The study will take place in New Zealand and defended at the 
University of Uppsala in Sweden. We will follow the code of conduct and the ethical guidance 
from both New Zealand and from Sweden in the research process. 
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Participation in our study is voluntary. The participants will receive detailed information about its 
purpose, they be able to withdraw their consent to participate at any time and without stating 
any particular reason.  
 
If you have any questions, please do not hesitate to contact us or our supervisor. 

Best regards  

 
Ellen Lindgren 
Social work student 
 
Therese Ulmehed 
Social work student 
 
Supervisor: 
Zhanna Kravchenko 
PhD in sociology 
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Bilaga 2  
Invitation to Participate in an Interview 

 
Dear Mr/MS  

We are two students studying social work at Uppsala University in Sweden. During this semester we are 
writing our bachelor thesis about restorative justice and the effect of the mediation process in New 
Zealand. 

We would like to kindly ask you to participate in our study and share with us your experiences of the 
mediations process. The aim of the study is to understand how the meditation process affects adult 
offenders; more specifically we are striving to answer the following research questions: 

• How did you experience the mediation process? 
• Did you find the process meaningful for your rehabilitation, and if yes, in what way? 
• Did you find the mediation process as a way of preventing re-offending, and if yes, in 

what way? 
 

If you agree to participate:  

• The interview will take about 45 minutes. 
• The interview will be audio recorded.  
• The interview will take place in a mutually agreed upon public location, for example at a café or 

in a park.  
• You will not be compensated. 

 
To talk about the mediation process, which is associated with a committed crime, may involve guilt or 
other unpleasant feelings. This is a risk you will be asked to take into account beforehand. During 
interviews we will not ask any questions about details of the crime, that information is not of importance 
for the purpose of our study.  

The study will take place in New Zealand, and will be evaluated at the University of Uppsala in Sweden. 
We will follow the code of conduct and the ethical guidance from both New Zealand and from Sweden in 
the research process.  

In Sweden the mediation process is a rather unexplored area, through your participation we hope to gain 
further knowledge about the mediation process. Your thoughts and experiences will provide us with 
further knowledge to discuss the limitations of the Swedish law of mediation and will hopefully improve 
the mediation process in Sweden.  
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Confidentiality of Data 
All data and information will only be used for the purpose of the study. All the data will be processed 
without name, ID number or other directly recognizable types of information. All information you 
provide is considered confidential. However, with your permission anonymous quotations may be used. 
Only researchers associated with this project will have access to the data. All data and information will be 
destroyed after the study.    

Participation or withdrawal 
Your participation in this study is voluntary. You may decline to your answer any questions during the 
interview. You have the right to withdraw your participation at any time without stating any particular reason 
and without any negative consequences for your further treatment.   
 
Contacts 
If you have any questions regarding this study, or would like additional information to assist you in reaching a 
decision about participation, please do not hesitate to contact our supervisor or us. 
 
Best regards 

Ellen Lindgren 
Social work student 
 
Therese Ulmehed 
Social work student 
 
Supervisor: 
Zhanna Kravchenko 
PhD in sociology 
 
CONSENT FORM 
 
I have read the information presented in the information letter about the research study.  
 
By signing this consent I agree to participate in an interview.  
 
Participant Name: ____________________________ (Please print) 
 
Participant Signature: ____________________________  
 
Date: ____________________________ 
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Bilaga 3 
Intervjuguide 
  

Teman  Frågor  Följdfrågor  

Bakgrunds 
information: 

Tell us about yourself, who are you?  
 
And what are your relationships to people 
around you? Are you close?  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
When did you participate in the 
mediation process? 

Age? 
 
Family? 
 
Friends and other people 
in your life? 
 
Work?  
 
Where and how did you 
grow up? How was your 
childhood?  
 
How is your life today? 
 
 
How many years/month 
ago?  
 
Have you been a part of 
the restorative justice 
process before/more than 
once?  

Deltagarorsak:  How did you get the opportunity/question 
to participate in the mediation process? 
 
What did you know about the 
mediation/RJ process before you decided 
to participate? 
 
Why did you decide to take part in the 
restorative justice/ mediation process? 
 
 
 
 
How did family and friends and/or people 
around you react to your participation in 
the mediation /restorative justice process?  

From who?  
When?  
 
 
 
 
 
What was easy about the 
decision? In what way? 
 
What was hard about the 
decision? In what way? 
 
 
Was it for your own sake 
or/and the victims’ sake?  
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If no reactions- did 
anyone know/did you tell 
anyone about your 
participation?  
 
Did their opinion have an 
impact on your decision?  

Upplevelser kring 
medling: 

Tell us how the mediation /restorative 
justice meeting was organised? 
 
What thoughts did you have before the 
meeting?  
 
What feelings did you have before the 
meeting? 
 
 
What kind of feelings did you have 
during the meeting? (From the beginning 
to the end…) 
 
 
 
 
What kind of feelings and thoughts did 
you have after the meeting? 

 
 
 
 
How was it to meet the victim?  
 
 
 
 
 
-What do you think had happened to you 
if you decided to not participate in the 
mediation process? 
 

Who was there?  
Place?  

 

 

 

Did your feelings change 
during the meeting? 
What was the hardest 
part?  
What was the worst part? 
What was the best part? 

What was the hardest 
part? 
What was the worst part? 
What was the best part? 

What was the hardest 
part? 
What was the worst part? 
What was the best part? 

What do you think your 
thoughts would have 
been about:  
- The crime 
- Yourself 
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- The victim 

Effekterna av medling:  Have the experience of the 
mediation/restorative justice process 
effected you in some way?  
 
 
Do you think you have learned some 
useful/new skills during the process?  
 
 
 
Do you think the mediation process had 
effected you in a different way if you 
gone through with mediation in younger 
years?  
 
 
What kind of feelings do you have 
against the wrongdoing/crime? 
 
 
 
(Earlier we talked about your life 
situation today….) 
Tell us, how is your life today compared 
to life before you went thought the 
restorative justice process?  
 
How do you look at the future?  
 
Would you recommend other people to 
be a part of the restorative 
justice/mediation process? 

 

How? 
What was good part?  
What was the bad part?  
 
 
If yes, some skills that 
you still use in everyday 
life? 
 
 
How? 

 
 
 
 
 
Before the process, after 
the process  
and today?  
 
 
Any differences? 
Relationships?  
How have you changed 
as a person?   
How you see yourself?  
 
 
 
To all kinds of people or 
a specific age/crime/ 
first-time offenders/ 
background etc?  
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Bilaga 4  

RE: Bachelor thesis about victim-offender mediation.  
 
Research_Access_Coordinator (MSD) 
(Research_Access_Coordinator@MSD.govt.nz) 2014-12-07  
Kopia: James McIlraith 
 
Hi Ellen and Therese, 
  
Thank you for your earlier enquiry to the Ministry of Social Development (MSD). I 
understand that Alyson Smith from MSD Corporate Support earlier forwarded 
you a number of Ministry of Justice restorative justice links. Your email was also 
sent through to MSD’s Research Access Committee (RAC) , which deals with 
requests for direct access to, or personal information about, MSD clients or staff 
for research purposes. I am the acting Research Access Coordinator, helping to 
advise on and process RAC enquiries and applications. 
  
I understand from your email that you are looking for help to access young 
people and adults in the New Zealand (NZ) justice system who have undertaken 
mediation in order to compare and contrast their experiences. As you will know 
already, the NZ justice system (Police and Courts) deals with young people and 
adults. This includes the appropriate diversion to and use of restorative justice 
processes for young people and adults. Child, Youth and Family (CYF), which is 
part of MSD, plays a role in relation to young people (in youth justice), notably 
through the use of Family Group Conferences (FGCs). CYF also manages for 
example, youth justice residences, where in some cases young people go when 
they have been placed in the care of the State. These CYF links on youth justice 
and youth justice practice may be helpful. 
  
Your request as it pertains to CYF/MSD, to interview young people who have 
been through mediation processes would require a detailed RAC application and 
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CYF support as it involves direct access to and information about MSD clients. 
The objective of the RAC review is to ensure the interests of MSD clients, staff, 
and the organisation itself are protected during the course of research activity, 
while still enabling and promulgating research that is valuable to improving 
outcomes for New Zealanders. The application process can take up to two 
months and there are a number of criteria against which applications are 
reviewed. These include: 
  
•         the potential effects on clients and staff 
•         the operational impact on MSD services 
•         the alignment of the research with MSD’s Vision, Values, and Purpose 
•         making sure the proposed research access meets legal and ethical 
requirements and standards 
•         the quality of the proposed research design and methodology. 
  
I am unsure whether you would wish to proceed with the RAC application, given 
the threshold and time required to gain research access to young people through 
MSD and the RAC (although you are coming a very long way for your 
research).  There is also no guarantee that such an application would be 
successful, if problems were raised in relation to the above criteria. This is the 
link to MSD’s RAC page for further details. Please note a pre-requisite for 
submitting a RAC application is formal ethics committee approval for the 
research and any application would require a high degree of detail, including 
proposed data collection sites and sample size. A criminal history check of 
researchers is also needed. In the case of overseas researchers, the ethics 
approval would likely come from their home university and record check from 
their home country. They would need to be translated if not in English and 
certified appropriately. 
  
There are a number of potentially easier alternative that you may wish to pursue. 
This includes making contact with specialist organisations who work in the field of 
restorative justice. They would be expected to have in place research access 
policies to protect people they are working with or previously worked with, 
however, the process may be more of an informal one and access to a small 
cohort of people who agree to participate in interviews more easily obtained. The 
Ministry of Justice lists currently contracted restorative justice providers and 
Restorative Justice Aotearoa (the primary professional body for restorative 
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justice services in NZ) may also be able to help. These contacts are listed the 
Ministry of Justice website. It may also help avoid having to work through two 
government agencies (MSD and the Ministry of Justice) to gain access to young 
people and adults. 
  
Finally, another suggestion may be to connect with a research institution here in 
NZ, who can either provide guidance or support your research activities in some 
way. Most major academic institutions in NZ run a social work programme, and if 
you have not already contacted one, I am sure they would be able to provide 
some assistance. You may well be coming on an exchange programme, as I also 
know some NZ universities also have links with Uppsala, including the University 
of Auckland and University of Otago. Such academic links may also be able to 
assist should you wish to proceed with a RAC application, in for example, helping 
to establish site contacts and support prior to any application. 
  
I hope this information helps. Best wishes with your research and please get in 
contact should you have any questions or wish to proceed with a RAC 
application. 
  
Kind regards, 
  
James 
  
James McIlraith | Senior Analyst | Research and Evaluation | Insights MSD 
(iMSD) 
  
Ministry of Social Development | Te Manatū Whakahiato Ora 
Level 7 | Charles Fergusson Building | PO Box 1556 | Wellington | New Zealand 
P: +64 4 916 3681 | D: 42681 | E: james.mcilraith001@msd.govt.nz | W: 
www.msd.govt.nz 
  
MSD Purpose 
We help New Zealanders to help themselves to be safe, strong and independent. 
Ko ta mātou he whakamana tangata kia tū haumaru, kia tū kaha, kia tū 
motuhake. 
 
 


