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Förord 
År 2003 gav regeringen Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag 
att stimulera införandet av medling vid brott så att verksamheten på 
sikt finns i hela landet och får en tydligare roll i rättssystemet. I dag, 
fem år senare, kan vi konstatera att kommunerna från och med den 
1 januari 2008 är skyldiga att kunna erbjuda medling till alla lag-
överträdare under 21 år samt att medling fått en tydligare roll i på-
följdssystemet genom att åklagarna vid åtalsprövning ska överväga 
om medling är aktuell. Brå har under de gångna fem åren stöttat och 
stimulerat införandet av medling på många olika sätt. Vi har fördelat 
ekonomiskt stöd till de kommuner som velat starta eller utveckla sin 
medlingsverksamhet. Vi har utbildat ca 800 medlare och medlings-
samordnare, föreläst och informerat vid konferenser, seminarier och 
utbildningar för bland andra socialarbetare, poliser och åklagare. För 
att säkra medlingsverksamhetens kvalitet och för att stödja en likfor-
mig utveckling av medling vid brott har vi nära följt verksamhetens 
utveckling. Detta har bland annat resulterat i tre rapporter, en hand-
bok och en utbildningsfilm.

I samband med att medling vid brott den 1 januari 2008 blir en 
kommunal angelägenhet avslutas Brå:s regeringsuppdrag. Uppdraget 
har varit stimulerande och lärorikt, men inte alltid helt lätt att genom-
föra då vi haft uppdraget på årsbasis och enbart haft en stimulerande 
roll. Det har varit en stor utmaning att försöka stödja en enhetlig 
utveckling av något som på frivillig basis vuxit fram, som tagit sig 
många olika uttryck och arbetsformer och som blivit en landsomfat-
tande och någorlunda likformig och rättssäker verksamhet. Vi kan 
konstatera att nästan 90 procent av landets kommuner uppger att de i 
dag inför obligatoriet kan erbjuda medling vid brott till unga lagöver-
trädare under 21 år. När vi inledde uppdraget år 2003 fanns medling i 
någon nämnvärd omfattning i ett tiotal kommuner. Vi bedömer också 
att den omfattande utbildningssatsning som vi genomfört har bidra-
git till att verksamheten håller en hög kvalitet. Ännu återstår dock 
mycket arbete för att medling ska bli en organisatoriskt och innehålls-
mässigt effektiv och bärkraftig verksamhet. Med denna skrift vill Brå 
sammanfatta de kunskaper och erfarenheter vi gjort under uppdrags-
tiden och peka på faktorer som vi finner avgörande för att organisera 
och bedriva en framgångsrik medlingsverksamhet.

Stockholm i april 2008 

Jan Andersson   
Generaldirektör   Lars Alexandersson
    Enhetschef
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Inledning

Brottsförebyggande rådet har under åren 2003 till 2007 haft reger-
ingens uppdrag att implementera medling vid brott i Sverige. Upp-
draget har inneburit att fördela ekonomiskt stöd till kommuner som 
velat starta eller vidareutveckla medling vid brott, att utbilda med-
lare samt att metod- och kvalitetssäkra verksamheten. Brå har under 
dessa fem år fördelat cirka 60 miljoner kronor i ekonomiskt stöd, ut-
bildat närmare 800 medlare, genomfört flera undersökningar, givit ut 
en film om medling vid brott, publicerat två rapporter, en handbok 
och denna skrift. Brå har också en omfattande dokumentation i form 
av slutrapporter från medlingsprojekt och protokoll över påbörjade 
medlingar (cirka 3 200). Vi har även anordnat och deltagit i åtskil-
liga konferenser och seminarier med många olika yrkesgrupper som 
berörs av medling vid brott, såsom medlare och medlingssamordnare, 
kommunpolitiker, socialchefer, poliser, åklagare, domare, skolperso-
nal, brottsofferstödjare, kriminalvårdare etc. 

Då medling vid brott från och med 1 januari år 2008 har blivit en 
obligatorisk verksamhet för kommunerna och dessutom fått en för-
stärkt roll i rättssystemet, är det angeläget att den kunskap som hit-
tills erhållits når ut till kommuner och medlingsorganisationer samt 
andra myndigheter och instanser som berörs av medling vid brott.1 
Brå:s samlade kunskap och erfarenhet från de år regeringsuppdraget 
varat sammanfattas i denna skrift i syfte att hjälpa och stödja utveck-
lingen av välfungerande medlingsorganisationer. 

1 1c § socialtjänstlagen (2001:453) (SoL), 17§ st. 3 lag (1964:167) med särskilda 
bestämmelser om unga lagöverträdare; LuL).
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Medlingens kvantitativa 
utveckling 

Även om medling vid brott funnits i Sverige sedan slutet av 1980-talet 
bedrevs verksamheten i mycket begränsad skala fram till försökspe-
rioden år 1998. Under det år som försöket varade fick ett trettiotal 
projekt runt om i landet ekonomiskt stöd för att starta medling. Erfa-
renheterna från försöksverksamheterna utmynnade efter några år i la-
gen om medling med anledning av brott. Riksdagen fattade då beslut 
om att verksamheten skulle permanentas.2 Brå fick år 2003 uppdraget 
att på olika sätt hjälpa till med att utveckla medlingsverksamheten, 
för att på sikt göra den tillgänglig i hela landet. När Brå påbörjade 
uppdraget hade dock flertalet av de under försöksåret pågående med-
lingsverksamheterna avstannat och med några undantag betraktades 
den svenska medlingen som närmast avsomnad. En kartläggning av 
läget i landets kommuner våren 2003 visade att 104 kommuner ändå 
uppgav att medling vid brott fanns tillgänglig i kommunen. Vid när-
mare granskning visade det sig dock att endast ett 15-tal kommuner 
hade en någorlunda fungerande verksamhet. 

I dag är läget annorlunda, även om målet om allmän tillgänglig-
het ännu inte är helt uppnått. Brå:s senaste kartläggning från hösten 
2007 visar att av de 287 kommuner som besvarat frågorna i under-
sökningen kan 252 kommuner erbjuda medling senhösten 2007. Av 
de 37 kommuner som inte kan erbjuda medling, tror de flesta att detta 
kan vara möjligt från årsskiftet 2008. De 252 kommunerna ingår i 
sammanlagt 159 medlingsverksamheter. Av dessa har 114 stycken en 
verksamhet med enbart tjänstemannamedlare, 19 stycken med enbart 
lekmannamedlare och 26 verksamheter har både tjänstemanna- och 
lekmannamedlare. Kartläggningen visar att 93 procent av landets be-
folkning bor i en kommun som kan erbjuda medling.

Orsaken till att medlingsverksamheten har ökat kan antas vara den 
kunskap och det stöd som kommunerna fått för att bygga upp med-
lingsverksamhet. Det handlar både om det ekonomiska stödet och 
den hjälp kommunerna kunnat få genom så kallade modellkommu-
ner, regionala samordnare, medlarutbildning samt den information 
som tillhandahålls i de olika skrifter om medling som Brå publicerat. 
Det stundande obligatoriet för kommunerna att kunna erbjuda med-
ling från och med 2008 har också bidragit till att så många kommu-
ner i dag har medling.

2 Lag (2002:445) om medling med anledning av brott. I fortsättningen kallad med-
lingslagen.
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Medlingens kvalitativa 
utveckling

Medlingens kvalitativa utveckling rymmer flera olika delar. En sådan 
del är utbildning, en annan är medlingens organisering och en tredje 
är själva medlingsverksamheten. 

Utbildning 
Utbildning är en central del för att tillhandahålla en god och i hela 
landet likartad kvalitet i medlingen. Medlingslagen nämner inte ut-
bildning explicit utan skriver om medlarens personliga kvaliteter, men 
lagens förarbeten tar upp utbildning som viktig för verksamhetens 
kvalitet.3 Brå har under uppdragstiden utbildat cirka 800 medlare, 
då detta var en särskilt prioriterad uppgift i regeringsuppdraget. Den 
utbildning som Brå har tillhandahållit har bestått av en endags intro-
duktionsutbildning, en fyradagars grundutbildning samt en särskild 
endagsutbildning för medlingssamordnare. Deltagarna har bestått av 
både tjänstemän vid kommunernas socialtjänster och lekmän. Grund-
utbildningen har innehållit medlingens teoretiska grund, medlingens 
rättsliga reglering samt kunskap om och praktisk träning i medlings-
metoden. Vidareutbildningen för medlingssamordnare har innehållit 
information om hur medlingens organisation bör se ut för att verk-
samheten ska fungera samt mer brottsofferkunskap, konflikthante-
ring och fördjupad kunskap om medling som metod.

Det har funnits andra utbildare än Brå och det är därför svårt att 
göra en säker uppskattning av hur många utbildade medlare som finns 
i dag. Men utifrån de uppgifter som finns att tillgå är andelen medlare 
som hittills utbildats av andra utbildare relativt marginell. Det finns 
ett tämligen stort antal utbildade medlare i landet i dag, men alla ar-
betar inte aktivt med medling. Hög personalomsättning vid medlings-
verksamheterna är ett problem, vilket medför ett fortsatt behov av 
utbildning av medlare. Ett annat problem är att många medlare inte 
fått möjlighet att praktisera sina kunskaper då vissa verksamheter har 
haft svårigheter med att få ärenden. 

Medlingsorganisationen 
Landets kommuner har hittills valt många olika modeller för att or-
ganisera sin medlingsverksamhet. Vissa kommuner har egen verksam-
het, andra har valt att samarbeta med en eller flera grannkommuner, 

3 Prop. 2001/02:126, s 30–32.
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somliga ingår i ett större regionalt nätverk och en del köper medling 
från en annan kommun. Den nya paragraf i socialtjänstlagen som gäl-
ler kommunernas skyldighet att kunna erbjuda medling föreskriver 
inte hur medlingen ska organiseras.4 Det är således upp till kommu-
nerna att själva bestämma detta, utifrån de ekonomiska och struktu-
rella förutsättningar som finns lokalt. För små kommuner med få in-
vånare torde det vara både mer kostnadseffektivt och organisatoriskt 
lämpligt att samverka med andra kommuner i större eller mindre regi-
onala nätverk. En liten kommun har knappast underlag för att få till-
räckligt många medlingsärenden per år för att ha en egen bärkraftig 
organisation. En del kommuner har gjort denna erfarenhet och därför 
inte kunnat hålla liv i sin medlingsverksamhet. Många kommuner har 
också försökt avsätta en del av en ordinarie socialsekreterartjänst för 
medling. Problemet har då varit att andra socialtjänstuppgifter prio-
riterats och att det inte blivit tid för medling, något som många kom-
muner erfarit. Ett annat problem som kan uppstå är att det kommer 
medlingsärenden med personer som tjänstemannen har en annan so-
cialtjänstkontakt med; därmed kan medlarens opartiskhet ifrågasät-
tas. Ett ytterligare problem som kan uppstå om medling endast får 
ingå som en ospecificerad del i ordinare socialsekreterartjänst, är att 
medling kan betraktas som en särskild gren i socialtjänstens verksam-
het och därför är skild ifrån den myndighetsutövning som normalt 
finns i sådan tjänst.

Oavsett om kommunen har egen eller gemensam verksamhet be-
höver det finnas en stabil organisationsstruktur för att verksamheten 
inte ska bli beroende av enskilda personers engagemang. Erfarenheten 
visar dock att detta är många kommuners verklighet. Medlingen har 
bedrivits av någon så kallad eldsjäl och när denne sedan inte längre 
varit kvar i organisationen har verksamheten slutat att fungera. 

En mycket angelägen fråga är samarbetet med den eller de instan-
ser som förmedlar ärenden. Erfarenheten och resultaten från Brå:s 
studier visar att många verksamheter har problem med att få ärenden 
förmedlade till sig. Den vanligaste förmedlaren är polisen, som får 
alla polisanmälda händelser till sig från början. Det är också vanligt 
att socialtjänsten förmedlar ärenden till medling. Ett gott samarbete 
med dem som förmedlar ärenden och stabila upparbetade rutiner, har 
tillsammans visat sig nödvändigt för att medlingsverksamheten ska 
kunna fungera. Många verksamheter har saknat etablerade rutiner 
inom respektive organisationsstruktur.

Eftersom medling kommer att bli obligatorisk och dessutom har 
fått en tydligare ställning i rättssystemet är det angeläget att verk-
samheten likriktas, både organisatoriskt och metodologiskt. Eftersom 
medling kan påverka både åklagarens bedömning av åtalsundelåtelse 

4 1c § SoL.
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och domstolens påföljdsbestämning måste alla som uppfyller kriteri-
erna för medling tillfrågas om sitt intresse för att delta i medling.5

Kärnverksamheten
Medlingsverksamhetens innehåll handlar om hela medlingsprocessen, 
från ax till limpa. Medlingsgången är i nämnd ordning: inkommet 
ärende från polis eller annan förmedlare, kontakt med parterna, för-
möten med respektive part, medlingsmöte samt eventuellt avtal. Varje 
sådan del innehåller ett antal delmoment. Rutiner för hur man hante-
rar dessa olika moment måste därför finnas inom varje medlingsverk-
samhet. Enligt Brå:s uppföljning finns det i dag relativt god kunskap 
i de olika medlingsverksamheterna om medlingsgången. Emellertid 
saknas välfungerande rutiner ännu på många håll. 

Den del som fortfarande är oklar i kärnverksamheten är hur avtal 
mellan parterna ska hanteras. Medlaren kan medverka till att ett avtal 
träffas mellan parterna om innehållet i  avtalet inte är oskäligt.6 Det 
är således möjligt för medlaren att avstå från att delta i detta om han 
eller hon känner sig osäker på ett avtal som till exempel rör ekono-
misk ersättning. I stället kan domstolen i en eventuell senare huvud-
förhandling ta ställning till de anspråk som brottsoffret kan ha. Här 
är det viktigt att ta del av den kunskap som redan finns samt att ha 
en pågående dialog med åklagare, kommunens jurist, Brottsoffermyn-
digheten och andra rättsvårdande myndigheter om hur detta lämpli-
gen bör hanteras. 

5 17 § st. 3 LUL (1964:167).  prop. 1994/95:12 s 74.
6 Medlingslagen § 10.
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Medlingsläget i dag

Genomförda medlingar

Cirka 3 300 protokoll över påbörjade medlingar har inkommit till 
Brå, från knappt 100 medlingsverksamheter, sedan slutet av år 2003. 
Sammanställningar över dessa visar att 70 procent av de påbörjade 
medlingarna har genomförts.7 I 19 procent har processen avbrutits i 
något skede. Den vanligaste orsaken är att någon av parterna har ång-
rat sig. Det kan till exempel handla om att brottsoffret känner sig osä-
ker eller rädd för gärningspersonen, att gärningspersonen inte ångrar 
sig eller anser sig oskyldig. I vissa fall har någon av parterna flyttat till 
annan ort eller blivit sjuk. I andra anser man att processen tar för lång 
tid, man kan ha väntat med medling till efter rättegång och då känns 
det kanske inte längre aktuellt.

Det förekommer också att någon av parternas föräldrar inte velat 
att deras son eller dotter ska delta i medling. Inte alltför ovanligt är 
att någon av parterna inte kommit till medlingsmötet. Man kan då 
ha satt upp en ny tid för medling, men den har heller inte blivit av. I 
några få fall har åklagare sagt nej eller advokat avrått från deltagande 
i medling.

I 10 procent av fallen har man valt en annan lösning. En vanlig or-
sak är så kallad indirekt medling, det vill säga parterna har inte mötts 
i ett personligt möte utan medlaren har förmedlat till dem vad den an-
dre haft att säga. Brevmedling förekommer också, liksom att parterna 
tagit över och skött kontakten själva.

Medling kan genomföras i alla skeden av rättsprocessen (eller efter 
den). Det vanligaste är efter avslutad förundersökning men före dom, 
69 procent. I 11 procent har man medlat innan förundersökningen 
avslutats och i 19 procent har man valt att vänta till efter rättegång. 

7 Med påbörjade medlingar avses att båda parter initialt tackat ja till medling.
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Brottstyper
Tabell 1. De vanligaste brottstyperna, n=3 548.

Brottstyp Antal Procent

Snatteri 1 116 31

Misshandel  646 18

Skadegörelse, inkl klotter  581 16

Stöld, olika typer  441 12

Olaga hot  198  6

Inbrott  106  3

Ofredande, inkl. sex ofr  106  3

Rån  82  2

Våldsbrott, exkl. missh  29 0,8

Övriga brott  243  7

Totalt brottshändelser 3 548 99

De vanligaste brottstyperna är vanliga ungdomsbrott: snatteri, miss-
handel, skadegörelse och olika typer av stöldbrott. Även om siffrorna 
till viss del har förändrats är ordningen mellan de olika brottskatego-
rierna densamma sedan de första medlingsprotokollen inkom i slutet 
av år 2003. Medlingslagen ger utrymme för att medla i alla typer av 
brott, även om det i lagens förarbeten påpekas att vissa brott kan vara 
svåra eller rent av olämpliga att medla i.8 

Parterna
I 55 procent av fallen var det en gärningsperson som begick brott mot 
ett eller flera brottsoffer. I 24 procent var det två gärningspersoner och 
i övriga fall fler än två. Brotten begicks mot ett ensamt brottsoffer i 
88 procent av fallen och mot två brottsoffer i åtta procent. I de övriga 
fallen var det fler än två brottsoffer.

Åldern på gärningspersonerna varierade mellan 6 och 54 år. Med-
elåldern och medianåldern var 15 år. Den åldersgrupp som lagstifta-
ren prioriterat låg på 15- till 17-åringar och medelåldern i materialet 
överensstämmer väl med den.9 När den höjda åldersgränsen, till och 
med 20 år, träder i kraft 2008 kan man förvänta sig en ökning av gär-
ningspersonernas medelålder. 

8 Prop. 2001/02:126 s. 39).
9 Prop. 2001/02:126 s. 58.
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Drygt två tredjedelar av gärningspersonerna var pojkar och en tred-
jedel flickor. Den relativt höga andelen flickor förklaras av de många 
snatteribrotten där flickorna är kraftigt överrepresenterade. Även när 
det gäller stöldbrotten och misshandelsbrotten är flickornas andel  
högre än förväntat.

Brottsoffret utgjordes av en privatperson i 44 procent av fallen och 
av olika offentliga inrättningar eller butiker, varuhus och liknande. 
i 55 procent. Av privatpersonerna var drygt två tredjedelar (68 pro-
cent) pojkar eller män och knappt en tredjedel (32 procent) flickor 
eller kvinnor. Åldern varierade mellan fyra och 91 år, med en medel-
ålder på 28 år. Medianåldern var dock betydligt lägre, 17 år. Av mate-
rialet framgår att barn och ungdomar upp till 20 år oftast utsatts för 
misshandel, olaga hot och ofredande. Ju äldre brottsoffren blir desto 
mindre har de blivit utsatta för den typen av brott. I de äldre offer-
grupperna, främst över 25 år, har i stället stöld- och skadegörelsebrot-
ten blivit vanligare.  

Avtal 
Medlingsmötena kan avslutas med ett avtal om parterna så önskar 
och om medlaren vill medverka till detta. I knappt hälften (48 pro-
cent) av medlingsprotokollen har avtal ingåtts. De flesta (65 procent) 
av avtalen är muntliga. Avtalen har i allmänhet handlat om parternas 
framtida beteende gentemot varandra (65 procent). Avtal om arbete 
har ingåtts i 11 procent av fallen och avtal om ekonomisk ersättning i 
12 procent. När det gäller ekonomisk ersättning handlar avtalen van-
ligen om ersättning för något förstört eller stulet. Men det förekom-
mer även skadestånd eller skadeståndsliknande ersättning. Beloppen 
varierade från någon hundralapp till flera tusen kronor. Ekonomisk 
ersättning bör man vara särskilt försiktig med då det kan påverka 
brottsoffrens ersättningskrav i en senare domstolsbehandling. Till ex-
empel avråder Brottsoffermyndigheten mycket tydligt från dylika av-
tal i medlingssammanhang. Brå rekommenderar heller inte medlings-
verksamheterna att ingå sådana avtal (se Brå:s handbok i medling). 
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Medling internationellt 

Medling, som bygger på teorier om reparativ rättvisa, är en verk-
samhet som finns i många olika länder och är på stark frammarsch. 
Rekommendationer och riktlinjer om medling har utfärdats av både 
Europarådet och FN. 

Medling och andra metoder inom reparativ rättvisa finns i exem-
pelvis USA, Kanada, Nya Zeeland och Australien samt i ett tjugotal 
länder i Europa. Många länder ligger dessutom i startgroparna för att 
starta medling. Verksamheten bedrivs vanligen av frivilligorganisatio-
ner (så kallade NGO:s) med hjälp av statligt stöd. Medlingen omfat-
tar huvudsakligen ungdomar, även om vuxenmedling också finns i 
vissa länder.

Våra nordiska grannländer Norge och Finland har haft medling i 
många år. I både Norge och Finland har flera organisatoriska lösning-
ar provats, men i dag sker medling med statlig finansiering i bägge 
länderna. Norge har en modell med en statlig myndighet, Konflikt-
rådet, med ett tiotal anställda. Under myndigheten finns i varje län 
regionala konfliktråd som samordnar medlingen regionalt. Medlarna, 
som är lekmän, finns ute i kommunerna och tilldelas de medlingar 
som uppkommer i deras kommuner. Kommunerna tillhandahåller lo-
kaler för medling. De regionala konfliktråden rapporterar sin verk-
samhet till det statliga Konfliktrådet, som sammanställer uppgifterna 
och även ansvarar för utbildning och metodutveckling. I Finland är 
länsstyrelserna ansvariga för medlingsverksamheten regionalt, med 
hjälp av särskilt utvalda kommuner. 
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Medlingens effekter – vad vet vi?

Det pågår mycket forskning om medling internationellt. Men efter-
som verksamheten är förhållandevis ung finns ännu inga studier om 
långtidseffekter, och mycket kunskap saknas ännu om exakt hur och 
när medling verkar. Det man kan säga utifrån den kunskap som finns 
är att medling tycks ha gynnsamma effekter på brottsoffer – på deras 
bearbetande av brottshändelsen i form av bland annat mindre räds-
la och hämndbegär. Forskningsresultaten är därvidlag förhållandevis 
entydiga. När det gäller effekten på återfall i nya brott är kunskapen 
mindre och resultaten mer osäkra. Vissa studier visar ett statistiskt sä-
kerställt minskat återfall efter deltagande i medling, medan andra stu-
dier inte visar någon minskning alls. Detta är emellertid inte ovanligt 
i så kallad behandlingsforskning, där effekterna vanligen är små. 

De slutsatser som kan dras är att medling tycks ha en brottsföre-
byggande effekt vid vissa brott, på vissa gärningspersoner och under 
vissa omständigheter. Det behövs mer kunskap om när medling har 
god effekt, för att kunna använda medlingsmetoden där den gör bäst 
nytta.

I Sverige är medling ett nytt forskningsfält och vi är än så länge 
hänvisade till den internationella kunskap som finns. Men det är an-
geläget med forskning som bygger på inhemska förhållanden, så att 
medlingen i Sverige blir mer kunskapsbaserad. Kunskapen om svensk 
medling bedöms dock komma att öka under de närmaste åren. Men 
detta kräver att medlingsverksamheterna dokumenterar sin verksam-
het så att framtidens forskare har tillräckligt material att basera sina 
studier på.
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Att tänka på inför framtiden?

Målet om en rikstäckande medlingsverksamhet är ännu inte uppnått. 
Även om de flesta kommuner säger sig kunna erbjuda medling är den-
na i många fall inte tillräckligt utbyggd eller etablerad för att kunna 
upprätthålla en kvantitativt eller kvalitativt god verksamhet. Det be-
hövs fortsatt kunskap och arbete för att både utveckla och behålla en 
bärkraftig verksamhet.

Egen eller gemensam verksamhet
För att en medlingsverksamhet ska vara både kostnadseffektiv och 
bärkraftig krävs ett tillräckligt underlag av ärenden. Små kommuner 
med få invånare torde inte kunna upprätthålla en egen medlingsverk-
samhet med en särskild tjänst för medling. En variant som vissa kom-
muner praktiserat är att medling kan utföras som en del av annan so-
cialsekreterartjänst. Problemet som då uppstått är att det varit svårt 
att direkt öronmärka tid för medling. Medlingsverksamheten har ofta 
hamnat i skymundan då tjänstemannen inte haft tillräckligt med tid 
för denna. Ett annat problem är att medlarna inte haft tillräckligt 
många medlingar för att få god erfarenhet av och rutin på att utföra 
medling. Små kommuner torde av det skälet vinna på att samarbeta 
med andra kommuner i en gemensam verksamhet. Ett alternativ kan 
vara att köpa medling av en annan kommun.

Då medling i allt högre utsträckning blivit en del av rättssystemet 
ökar kraven på likriktning för att rättssäkerheten ska kunna tillgodo-
ses. Både gärningspersoner och brottsoffer ska kunna erbjudas med-
ling enligt ungefär samma modell, oavsett var i landet de bor. 

En ytterligare aspekt är den ekonomiska situationen. Kommunerna 
får visserligen viss statlig kompensation för medlingsverksamheten. 
Men den kommer att baseras på befolkningsmängd och inte kunna 
täcka kostnaden för att driva en egen kommunal medlingsverksam-
het. Om kommunerna i stället går samman och delar kostnaden för 
samordning, råd, stöd och handledning, utbildning och eventuellt 
medling blir kostnaden lägre. Kostnaderna handlar de facto om en 
eller flera tjänster, lokaler, kontorsutrustning och andra löpande ut-
gifter, utbildning och uppföljning av verksamhet (som båda antingen 
kan tillhandahållas av samordnaren eller köpas in) samt vissa kring-
kostnader som exempelvis tryckkostnader för broschyrer och annat 
informationsmaterial. Det kommunerna själva får stå för är medlings-
lokaler, oavsett om det är de egna tjänstemännen, lekmannamedlare 
eller samordnarna som medlar. 
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Tänkbara modeller för en rikstäckande 
medlingsverksamhet

Från och den 1 januari 2008 är det obligatoriskt för kommunerna att 
kunna erbjuda medling vid brott till alla unga gärningspersoner under 
21 år. Emellertid finns inget föreskrivet om hur medling ska organi-
seras. Det är angeläget att kommunerna utvecklar kostnadseffektiva 
former för hur medling ska organiseras så att en rikstäckande, bär-
kraftig och rättssäker verksamhet kan bedrivas. Av dessa orsaker pre-
senteras nedan förslag på tre olika modeller för hur medling i framti-
den kan organiseras.

Modell 1

I modellen finns en nationell samordnare. Samordnaren kan utgöras 
av en myndighet eller annan institution som knyts till en myndighet 
(exempelvis kansli, institut). Samordnaren kan också utfärda riktlin-
jer för medlingsverksamheten. Den nationella samordnaren anordnar 
eller ombesörjer utbildning på annat sätt. Samordnaren ansvarar även 
för kvalitetssäkring, metodutveckling, uppföljning samt utvärdering 
av medlingsorganisationerna och medlingsverksamheten. En handfull 
tjänster med olika slags kompetens knyts till den nationella samord-
naren. Under den nationella samordnaren finns regionala samordna-
re. Det kan till exempel finns en regional samordnare per län, exklu-
sive storstadslänen (Stockholm, Skåne och Västra Götaland) som kan 



18

behöva fler samordnare. Länssamordnarna tar emot samtliga med-
lingsärenden och fördelar dem till medlarna i de olika kommuner-
na. Länssamordnarna kan även bistå med konkret hjälp och stöd till 
medlarna. Medlarna kan antingen vara tjänstemän vid kommunernas 
socialförvaltningar och/eller lekmän. Verksamheten finansieras med 
statliga medel.

Modell 2 

K=kommun.

I denna modell är medlingsverksamheten uppbyggd som ett kommu-
nalt samarbete i regionala närverk, till exempel på länsnivå. Varje län 
har en medlingssamordnare, med undantag för storstadslänen (Stock-
holm, Västra Götaland och Skåne län). Medlingssamordnaren består 
av en eller flera tjänster, beroende på behov. Skillnaden från modell 1 
är att det inte finns någon nationell samordnare.

Alternativ 1: Kommunerna betalar en viss summa till samordnaren 
som både samordnar medlingen och medlar i kommunerna. Samord-
naren kan vara en eller flera tjänster. I tjänsterna kan ingå enbart sam-
ordning, förmedling av medlingsärenden samt råd, stöd och handled-
ning, men också medling. I detta alternativ kan medlingen antingen 
skötas av tjänstemän från samordnaren, av lekmän ute i kommunerna 
som engageras och arvoderas av samordnaren eller av både tjänste-
män och lekmän.
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Alternativ 2: Kommunerna betalar för samordning, men sköter med-
lingen själva med hjälp av tjänstemän från socialtjänsten, som har 
en del av sin arbetstid ”öronmärkt” för medling. Samordnarens roll 
blir således att ta emot ärenden från hela länet, för att sedan fördela 
dem till medlarna i respektive kommun samt bistå med råd, stöd och 
handledning.

Modell 3. 

I modell 3 går flera kommuner samman i nätverk. Flera kommuner 
samverkar således i en gemensam organisation, där en av kommuner-
na ansvarar för samordning och eventuellt också medling i de övriga 
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kommunerna. Nätverket kan bestå av några få kommuner eller vara 
ett större regionalt samarbete. De övriga kommunerna betalar den 
samordnande kommunen för detta.

Utbildningsbehovet 
I medlingslagens förarbeten betonas vikten av utbildning för med-
lare.10 Utbildning har också varit en mycket viktig del av Brå:s reger-
ingsuppdrag. Utbildade medlare innebär en kvalitetssäkring av verk-
samheten. Medlarna behöver både teoretisk kunskap om medling och 
aktuell lagstiftning och praktisk träning. Även om många medlare är 
socionomer med vana att möta människor i problematiska situatio-
ner, skiljer sig medling från de metoder som annars praktiseras inom 
socialtjänsten. Utifrån Brå:s uppföljning av hur medlingen ser ut och 
fungerar i landet framgår att utbildningsbehovet ännu inte är tillgo-
dosett och att det kommer att finnas ett kontinuerligt utbildnings-
behov. Brå har utbildat närmare 800 personer under de fem år som 
uppdraget varat. Men fortfarande saknas utbildade medlare i många 
kommuner och vissa personer som verkar som medlare har ännu inte 
fått utbildning. Ett ytterligare problem som kan uppstå är personer 
som gått medlarutbildning men som inte getts tillfälle att verkligen 
praktisera sina kunskaper. Det är således viktigt att medlare får re-
levant utbildning för uppdraget och att de sedan verkligen får med-
lingsuppdrag så att kunskaperna hålls levande. Brå har under upp-
dragstiden tillhandahållit utbildning kostnadsfritt för kommunerna. 
Från och med år 2008 får kommunerna själva stå för kostnaderna för 
utbildning, då ingen statlig instans kommer att överta Brå:s utbild-
ningsuppdrag. 

Medlingsorganisationen och kärnverksamheten
För att medlingsverksamheterna ska få ärenden att medla i krävs ett 
gott samarbete med de myndigheter som förmedlar potentiella ären-
den till medling. Likaså krävs att dessa myndigheter själva skapar 
rutiner för hur detta ska gå till och vem som ska sköta det. Polisen 
är den mest naturliga förmedlaren då alla ärenden kommer dit i sam-
band med anmälan av brottet. Polisens roll är mycket enkel; en fråga 
till den unge gärningspersonen om den lokala medlingsverksamheten 
får ta kontakt räcker i allmänhet. Polisen kan i mycket korta ordalag 
förklara vad medling är och lämna över en informationsbroschyr eller 
liknande till den misstänkte. I det fall polisen av någon anledning mis-
sat att tillfråga den unge eller om denne inte medgett en kontakt kan 
den instans som ärendet lämnas till ställa frågan i ett senare skede. 

10 Prop. 2001/02:126 s. 30–32.
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Exempel på sådana myndigheter är åklagaren, socialtjänsten när det 
handlar om minderåriga misstänkta eller kriminalvårdens frivårdsen-
het i samband med personutredning då den unge är 18 år eller äldre. 
Det händer också att andra myndigheter eller organisationer förmed-
lar ärenden, till exempel lokala brottsofferjourer eller skolor, varför 
medlingsverksamheten med fördel kan samverka med dessa. Många 
medlingsverksamheter har också samarbete med andra instanser som 
exempelvis kyrkan, lokala brottsförebyggande råd, sjukvården eller 
köpmannaföreningar. Ett samarbete med dessa kan vara värdefullt 
för att sprida kunskap om medling och möjligheterna att kunna er-
bjudas detta i samband med brott. 

En nödvändig samverkanspart är åklagare. Åklagaren är från och 
med 1 januari 2007 skyldig att beakta medling i samband med över-
vägandet av åtalseftergift11. Det betyder att åklagaren måste få infor-
mation om att den unge gärningspersonen har tillfrågats om medling 
och hur han eller hon ställer sig till detta. Det är gärningspersonens 
vilja att ställa tillrätta genom medling som tas i beaktande, inte hu-
ruvida medling verkligen genomförts. Detta för att ansvaret inte ska 
ligga på brottsoffret. Medlingsverksamheten behöver därför infor-
mera åklagaren efter förmöte med gärningspersonen om dennes vilja 
att ställa tillrätta genom medling. Samråd med åklagaren för att för-
vissa sig om att en eventuell medling inte har en negativ inverkan på 
åtalsprocessen om medlingen är tänkt att ske före rättegång behöver 
också göras. 

För att medling ska kunna bli en verksamhet som finns i hela landet 
och som håller god kvalitet krävs fasta rutiner i alla steg av proces-
sen – från inkommet till medlat ärende med eventuellt avtal. En stabil 
organisation med utbildade medlare som har den tid som krävs för 
medling är nödvändigt. I det fall man använder sig av socionomer vid 
kommunens socialtjänst är det angeläget att dessa får så kallad öron-
märkt tid för medling. Om man också eller i stället använder lekmän 
som medlare är det önskvärt med en pool av sådana som kan matcha 
de behov som uppstår. I de fall medlingsverksamheten vill använda 
både tjänstemän och lekmän kan lekmännen medla i de enklare fallen 
och tjänstemännen i de mer komplicerade. Det är även viktigt med en 
bra lokal för medling där bägge parter kan känna sig bekväma.

11 17 § st. 3 LUL.
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Vad behövs för en bärkraftig medlingsverksamhet?
En samlad bedömning av vad som behövs för en bärkraftig medlings-
verksamhet kan sammanfattas i följande 10 punkter:
• en stabil kommunal organisation alternativt ett upparbetat sam-

arbete med annan eller andra kommuner i en gemensam verksam-
het

• etablerade samarbetsrutiner med i första hand polis, åklagare och 
socialtjänst samt kriminalvård

• kompetenta medlare

• rutiner för dokumentation och kommunikation

• etablerade rutiner för ärendeförmedling såväl i den egna organi-
sationen som i samverkan med de instanser som förmedlar ären-
dena

• särskilt avsatta ekonomiska medel för medling

• stabil personalsituation

• öronmärkt tid för medling

• förankring i den kommunala verksamheten 

• etablerade rutiner för kärnverksamheten.
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Från den 1 janauri 2008 är alla kommuner skyldiga att kun-
na erbjuda medling vid brott till lagöverträdare under 21 
är. Brottsförebyggande rådet, Brå, har sedan 2003 haft 
regeringens uppdrag att stimulera införandet av medling 
vid brott i kommunerna. Det har bland annat inneburit en 
stor satsning på utbildning av medlare och medlingssa-
mordnare, föreläsningar och seminarier för poliser, soci-
alarbetare och åklagare. Brå har också gett ut ett antal 
rapporter, en handbok och en utbildningsfilm. 
 Medling i går, i dag och i morgon sammanfattar de 
kunskaper och erfarenheter som Brottsförebyggande 
rådet, Brå gjort under tiden för sitt regeringsupppdrag. 
I rapporten pekar Brå på de faktorer som är avgörande 
för att organisera och bedriva en framgångsrik medlings-
verksamhet.




