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En kvalitativ studie kring lekmannamedlare respektive tjänstemedlare 
 

Sammanfattning 
 
Syftet med uppsatsen var att undersöka tre regionsamordnares erfarenheter av funktionen 
lekmannamedlare och tjänstemedlare kring deras medlingsuppdrag. Uppsatsens fråge- 
ställningar var följande: – Lever lekmannamedlaren respektive tjänstemedlaren upp till 
begreppen, kompetent, rättrådig samt opartisk? Den tredje frågeställningen är – Vad är den 
specifika skillnaden mellan lekmannamedlare respektive tjänstemedlare kring ett 
medlingsuppdrag? Empirin består av kvalitativa forskningsintervjuer med tre region- 
samordnare. Dessa ansvarar för olika medlingsverksamheter. En ansvarar för 
lekmannamedlare, en verksamhet består av tjänstemedlare samt den tredje regionsamordnaren 
ansvarar över både lekmannamedlare och tjänstemedlare. Detta urval av respondenter valdes 
för att inte ett visst perspektiv skulle sätta sin prägel på studien. Tolkningsramen består av de 
tre begreppen kompetent, rättrådig samt opartisk, därtill tidigare forskning och teorier. 
Resultatet indikerar att lekmannamedlaren är mer opartisk än tjänstemedlaren. Resultatet visar 
vidare att den specifika skillnaden är att en tjänstemedlare som regel är anställd av 
socialtjänsten. Tjänstemedlaren är mer styrd av formella lagar och regler, en lekman upplevs 
vara friare. 
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The mediator- Are you qualified, justice and impartial? 
 

A qualitative research about layman and civil servant mediator 
 

Abstract 
 
The purpose of this study was to examine the experience of three regional co-ordinators on 
victim-offender mediation. The questions were: How do laymen and social servant mediators 
respectively fulfil the three concepts of The Mediation Act: qualified, just and impartial. And 
what are the specific differences between layman and civil servant mediators regarding 
mediation? The results of the study are based on qualitative data. The data were analysed with 
regard to the three concepts in 4 § of The Mediation Act: qualified, just and impartial and on 
the basis of prior research on this subject. The results indicate that the layman is more 
impartial than the civil servant mediator. And the results furthermore show that the specific 
difference between them is that the civil servant mediator is usually employed by The Social 
Services. The civil servant mediator is governed by formal laws and rules; the layman is 
experienced to act more freely. 
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Förord 
 
 
Ett varmt tack till er regionsamordnare ute i Sverige som har delat med er av era erfarenheter 
inom medling och på så vis gjort denna undersökning möjlig. Er glädje för medling är väldigt 
engagerande och vi tackar er ännu en gång. 
 
Vår handledare Gunnel Drugge är värd hundra rosor för att hon lotsade oss vidare när vi kört 
fast kring det kvalitativa mysteriet och lät oss se när vi befann oss i våra blinda fläckar. Vi tackar 
två gånger till. 
 
Till våra familjer som stod ut med oss när vi frånvarande ockuperade datorn, som våra barn helst 
hade velat ha och spelat spel på. Många bamsekramar till er. 
 
 

Örebro Våren - 2007 
 

Camilla & Helena



Innehållsförteckning.1 

1. Inledning................................................................................................................................ 1 
1.1 Bakgrund ................................................................................................................................................. 1 
1.2 Syfte och frågeställningar ........................................................................................................................ 2 
1.3 Definitioner.............................................................................................................................................. 2 
1.3.1 Medling vid brott .................................................................................................................................. 2 
1.3.2 Lekmannamedlare ................................................................................................................................ 2 
1.3.3 Tjänstemedlare ..................................................................................................................................... 3 
1.3.4 Medling ................................................................................................................................................ 3 

2. Metod ..................................................................................................................................... 4 
2.1 Metodval.................................................................................................................................................. 4 
2.2 Litteratursökning och källkritik ............................................................................................................... 4 
2.3 Urval och avgränsning............................................................................................................................. 4 
2.4 Tillvägagångssätt ..................................................................................................................................... 5 
2.5 Intervjumanualens konstruktion .............................................................................................................. 6 
2.6 Transkribering ......................................................................................................................................... 6 
2.7 Analysförfarandet .................................................................................................................................... 7 
2.8 Metoddiskussion och metodkritik............................................................................................................ 7 
2.9 Etiska aspekter......................................................................................................................................... 8 
2.10 Validitet samt reliabilitet ....................................................................................................................... 9 

3. Tolkningsram....................................................................................................................... 10 
3.1 Utgångspunkter för analys..................................................................................................................... 10 
3.2 Lag (2002:445) om medling med anledning av brott ............................................................................ 10 
3.3 Skälen till regeringens förslag ............................................................................................................... 10 
3.4 Kompetent ............................................................................................................................................. 11 
3.5 Rättrådig ................................................................................................................................................ 11 
3.6 Opartisk ................................................................................................................................................. 12 
3.7 Aktuella forskningsläget........................................................................................................................ 12 
3.8 Brukarutvärderingar............................................................................................................................... 13 
3.8.1 Lekmannasamordnaren-06 ................................................................................................................. 14 
3.8.2 Lekmanna- och tjänstesamordnare -07 ............................................................................................... 14 
3.9 Vad innefattar en bra och kompetent medlare ....................................................................................... 14 
3.10 Åklagares syn på medlare/medling...................................................................................................... 15 
3.11 Organisationen..................................................................................................................................... 16 
3.11.1 Socialtjänst ....................................................................................................................................... 17 
3.12 Nordens medling ................................................................................................................................. 18 
3.13 Medling Internationellt ........................................................................................................................ 19 

4. Resultatredovisning och analys .......................................................................................... 20 
4.1 Kompetent ............................................................................................................................................. 21 
4.1.1 Lekmannamedlare .............................................................................................................................. 21 
4.1.2 Tjänstemedlare ................................................................................................................................... 22 
4.2 Rättrådig ................................................................................................................................................ 24 
4.2.1 Lekmannamedlare .............................................................................................................................. 24 
4.2.2 Tjänstemedlare ................................................................................................................................... 26 
4.3 Opartisk ................................................................................................................................................. 27 
4.3.1 Lekmannamedlare .............................................................................................................................. 27 
4.3.2 Tjänstemedlare ................................................................................................................................... 28 
4.4 Den specifika skillnaden........................................................................................................................ 29 

5. Slutdiskussion...................................................................................................................... 30 

6. Källförteckning.................................................................................................................... 35 
 
Bilaga 1 
Bilaga 2



1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Medlingens innebörd skiljer sig från det traditionella rättssystemet som dagligen praktiseras i 
Sverige. Det traditionella rättsystemet innebär att staten och gärningspersonen möts, sedan 
följer ett givet regelverk och därefter utdelas straff efter en skala. Medling bygger på reparativ 
rättvisa eller restorative justice. Medlingsprocessen innebär att parterna personligen kommer i 
fokus och blir bekräftade, fördelarna med medling är att både den brottsutsatte och 
gärningspersonen kan få moralisk upprättelse. I en vanlig, teknisk rättsprocess får den 
känslomässiga biten troligen inte så stort utrymme som i en medlingsprocess. Styrkan med 
medlingen är att den strävar efter försoning och reparation av brottet i stället för att utkräva 
straff för den brottsliga handlingen1. 
 
Forskningen visar att medling har gynnsamma effekter för den brottsutsatte. Den brottsutsatte 
som genomgår en medling upplever generellt sett medlingsmötena som positiva samt att 
medlingen minskar de emotionellt negativa konsekvenserna av brottet. Effekterna på 
gärningspersonens återfall i brott är mer komplexa och ger en oklar bild. Det omfattar att 
vissa studier åskådliggör en minskad återfallsfrekvens för gärningspersonen medan andra 
studier uppvisar andra resultat2. 
 
Internationellt sett har Europa unionen (EU) gett tydliga direktiv om medling. Från år 2001 
kom ett rambeslut från EU, att medlemsstaterna skulle uppmuntra medling samt att 
rättsväsendet skulle ta hänsyn till de avtal som sluts i en medling. Från år 2006 ska alla 
medlemsländer ha genomfört reformen3. Enligt EU: s rekommendationer4 bör medlarna vara 
neutrala och opartiska samt att de båda parterna bör ha samma möjligheter att påverka 
ärendeutgången. EU rekommenderar medling där en rättegång inte fyller sitt ändamål med 
hänsyn till kostnad och tid eller då parterna har ett behov av att söka förståelse för det 
inträffade och ha en dialog med varandra5. En medling tar cirka en månad, en rättsprocess tar 
cirka 3 månader6. 
 
För fem år sedan fick Brottsförebyggande rådet (Brå) ett uppdrag från regeringen att 
implementera medling vid brott i hela Sverige. Intentionen var att medling ska finnas 
tillgänglig för samhällets medborgare som berörs av medlingslagens7 ramar8 . I dagsläget har 
Sverige 194 kommuner som kan erbjuda medling vid brott. 86 kommuner kan inte erbjuda 
medling. Södermanland, Blekinge och Gävleborgslän kan erbjuda medling med 100 procent 
täckning vid brott. Totalt i landet inkom det 2946 stycken medlingsbara ärenden år 20059. I 
Sverige har vi två varianter av system för medlare, lekmannamedlare och tjänstemedlare10. 
Regeringen har i dagsläget valt att inte låsa medlingsverksamheternas former till att gälla det 
ena eller det andra systemet. Regeringens direktiv är istället att medlaren ska vara en 

                                                 
1 Oden m.fl. (2 007:8) 
2 Wahlin (2 005:14.s.6) 
3 Internet 1  
4 Recommendation (2002) 10 of the committee of Minister on mediaton in civil matters 
5 Internet 2 
6 Internet 8 
7 Lag medling vid brott (2002:445)
8 Wahlin (2005:14.s.10) 
9 Wahlin. Forskningsansvarig på Brå 26/4-07 
10 Oden m.fl. (2 007:61) 
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kompetent, rättrådig och opartisk person11. Efter sista december 2007 tar Brå:s uppdrag slut 
ifrån regeringen12; och då tar socialstyrelsen över ansvaret då medling är ett obligatorium för 
landets kommuner13. 
 
Under en praktiktid som en av författarna delvis genomförde på ett medlingskontor, var en av 
arbetsuppgifterna att intervjua olika kommuner om hur medlingsläget är i Sverige. 
Intervjuerna användes som underlag till Brås rapport om medling 2007. Under dessa samtal 
kom andra betänkligheter upp ifrån de intervjuade som inte var relaterade till Brås studie. Av 
det kände författaren att här saknas det något, samt att ett intresse väcktes kring funktionerna 
lekmannamedlare och tjänstemedlare. Detta ledde till denna studies syfte: 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka regionssamordnarens erfarenheter av lekmannamedlare 
och tjänstemedlare kring deras medlingsuppdrag.  
 
Frågeställningarna som vi söker svar på är följande: 
 
– Lever lekmannamedlaren upp till begreppen kompetent, rättrådig samt opartisk?  
 
– Lever tjänstemedlaren upp till begreppen kompetent, rättrådig samt opartisk?   
 
– Vad är den specifika skillnaden för en lekmannamedlare respektive tjänstemedlare kring ett 
medlingsuppdrag? 

1.3 Definitioner  

1.3.1 Medling vid brott 
Denna studie undersöker den medling som definieras i Lag (2002:445) om medling med 
anledning av brott 
1 § Denna lag gäller medling som anordnas av staten eller av en kommun med anledning av 
brott. 
2 § Med medling avses i denna lag att en gärningsman och en målsägande möts inför en 
medlare för att tala om brottet och följderna av detta. 
4 § Till medlare skall en kompetent och rättrådig person utses. Medlaren 
skall vara opartisk. 
5 § Medling skall vara frivillig för både gärningsman och målsägande. Det brott som 
medlingen avser skall vara anmält till polisen. Dessutom skall gärningsmannen ha erkänt 
gärningen eller delaktighet i denna. 
 

1.3.2 Lekmannamedlare 
Lekmannamedlare är vanliga medborgare med ett samhällsengagemang som arvoderas för 
enskilda medlingsuppdrag14. I denna studie framkom att deras yrkesroll kan vara skiftande, 
till exempel sjukgymnast, pensionär, rektor på en skola, polis och psykolog etc. 
 

                                                 
11 Prop. 2001/02:126 s.46 
12 Prop. 2005/06:165.s.103 
13 Oden m.fl. (2007:91) 
14  Wahlin (2005:14.s.32)  
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1.3.3 Tjänstemedlare 
Tjänstemedlare utgörs av tjänstemän inom socialtjänsten som sköter medlingen på heltid eller 
som en del av sin ordinarie tjänstgöring15. 

1.3.4 Medling 
För att en medlare skall ha ett uppdrag krävs en konflikt mellan två eller flera parter. Ordet 
konflikt väcker hos de flesta människor obehag, och innefattar ofta känslor som har att göra 
med något smärtsamt, traumatiskt eller farofyllt. Vi kan i våra tankar relatera ordet till gräl 
mellan våra föräldrar i barndomen eller gräl i relation med den egna partnern. Väldigt sällan 
används ordet konflikt tillsammans med ord som produktivitet, utveckling, omorientering; 
ändå kan en konflikt ses som just detta som en möjlighet till förändring och ett sätt att 
klargöra förväntningar. Konfliktlösning bygger på tre komponenter: att bryta beteendet, att 
lösa sakfrågan och att förändra attityder. För att kunna hantera konflikter behöver vi modeller 
och verktyg. Medling visar på system och enskilda tekniker som för parter närmare varandra i 
syfte att nå lösningar där alla är vinnare16. 
  
Innan ett ärende når medlaren ska brottet vara polisanmält. Gärningspersonen ska ha erkänt 
gärningen eller delaktighet i det begångna brottet. Det är i normalfallet polisen som tillfrågar 
den unge gärningspersonen om ungdomen är intresserad av att veta mer om medling. Polisen 
är en viktig part för att ärendet ska gå vidare till en medlare. Efter det att gärningspersonen är 
tillfrågad om medling lämnas ärendet över till medlingsverksamheten. Därefter lämnas 
ärendet ut till en passande lekmannamedlare av medlingssamordnaren om denne ansvarar för 
en lekmannagrupp - om så inte är fallet handlägger tjänstemedlaren medlingsuppdraget själv. 
Efter detta kontaktar medlaren gärningspersonen och tillfrågar den unge igen om denne är 
intresserad om att få veta mer om medling. Om den unge är intresserad bokas ett förmöte in 
på en neutral plats, där medlaren berättar mer om medling, dess syften och ramar samt lyssnar 
av vad ungdomen har för perspektiv på situationen. Därefter kontaktas den brottsutsatte för att 
berätta mer om medling och tillfrågar denna part om hon eller han vill möta gärningspersonen 
vid ett medlingsmöte. Även här lyssnar medlaren av denna parts känslor och konsekvenser av 
brottet. Medlaren kan genomföra flera förmöten med de båda parterna; det mesta av själva 
arbetet genomförs vid förmötena. Efter förmötena sker det eventuella medlingsmötet. Det är 
medlaren som är mötets ledare och ser till att alla får komma till tals. En del medlingar slutar 
med avtal. Avtalen kan vara både skriftliga och muntliga. Innehållet i avtalen kan avse 
ekonomiska avtal, arbete eller beteendeavtal17. 
 
Leiknes och Sundbergs studie visar att den brottsutsatte kan känna en lättnad efter en medling. 
Denna lättnad kan bero på att de fick bekräftelse på att gärningspersonen inte hyste personligt 
agg mot dem samt att den brottsutsatte kunde tillrättavisa gärningspersonen. Ett vanligt 
uttalande av brottsoffret var att de fick se vad gärningspersonen var för slags typ. De flesta 
som genomgått en medling är nöjda och kan tänka sig att medverka i en medling igen18. 
Gärningspersonerna som mötte en privatperson upplevde att de deltagit i medling för att de 
hade skuldkänslor inför den brottsutsatte. De som mötte en affärsföreträdare mådde snarare 
dåligt inför själva brottet. De som mött en privatperson hade fått en mer och djupare förståelse 
och insikt i konsekvenserna vad deras brott medförde för den brottsutsatte, tack vare 
medlingen19.  

                                                 
15 Wahlin (2005:14.s.32) 
16 Norman (1999: 15) 
17 Wahlin (2005:14.s.29f) 
18 Svanberg m.fl. (2 000:8.s.38f)  
19 Svanberg m.fl. (2 000:8.s.31f) 
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2. Metod 

2.1 Metodval 
Intentionen med denna studie är att utforska regionsamordnarens erfarenheter av 
lekmannamedlarens respektive tjänstemedlarens kompetens, rättrådighet samt opartiskhet. För 
att ta reda på hur de enskilda utvalda respondenterna upplever sina erfarenheter med sin 
verksamhet valde vi en kvalitativ ansats20. Det centrala i studien är att samla in olika 
information om medlarrollen uppdelat på tjänsteman respektive lekman. Avsikten med 
studien är att nå en djupare förståelse för de respektive verksamheterna, och att beskriva 
helheten i sitt sammanhang samt att ha en dialog och närhet till respondenten21.  
 
Innebörden med den kvalitativa forskningsintervjun är att respondenten delar med sig av sina 
erfarenheter till intervjuaren och utifrån intervjuresultatet kan forskaren beskriva och 
analysera erfarenheten som respondenten har22. Den kvalitativa metoden används då 
forskaren vill komma i ett subjekt-subjekt förhållande mellan sig och respondenten. Den 
metoden nyttjas då forskaren vill förstå situationen som respondenten befinner sig i och det 
gör man närmare i en intervjusituation då man kommunicerar med varandra23.  

2.2 Litteratursökning och källkritik 
Undersökningen grundlades i ämnet medling genom Brå-rapporter, exempelvis Brå-rapporten 
2 005:14. Därefter lästes medlingspropositionen 2001/02:126 där det framkom olika åsikter 
kring medlarfunktionen. Efter detta beslöt vi att inleda en studie kring lekmannamedlarens 
respektive tjänstemedlarens kompetens, rättrådighet samt opartiskhet. Artiklar söktes via 
Örebro Universitets bibliotekskatalog, de databaser som använts är Social Service Abstracts 
och Psycinfo. Sökord som nyttjats är meditation, restorative justice, mediators samt victim 
offender. De vetenskapliga artiklar som använts i denna undersökning har översatts från 
engelska till svenska och sammanfattats av författarna. Sökmotorn Google har använts och 
exempel på sökord är rättrådig, kompetent, opartisk, Reparativ rättvisa, lekmannamedlare, 
tjänstemedlare. 
 
Ambitionen var att ha med primärkällor i så stor utsträckning som möjligt men eftersom 
studierna är tidsbegränsade har vi valt att redovisa sekundärkällor. Vi är medvetna om det 
problemet. Sekundärkällorna står redovisade i materialet. Enligt Holme & Solvang24 kan man 
fråga sig om den som hänvisat källorna är trovärdig samt hur eftersträvansvärd de har varit att 
skriva sanningsenligt kring ämnet. Brårapporterna 2 005:14, 2 000:8 och Norman25 bedöms 
av författarna som pålitliga sekundärkällor. Norman är jurist och verksam lärare i juridik, 
medling och förhandling vid Luleå Tekniska Universitet. Norman har tagit en master i 
medling och konflikthantering26.  

2.3 Urval och avgränsning 
Att vara regionsamordnare omfattar att vara ett stöd åt Brå eftersom man i de flesta fall har 
flerårig vana att arbeta med medling i sin kommun. Regionsamordnaren ansvarar för sin 
region, samt kartlägger den regionala strukturen gällande aspekterna: socialtjänst, polis, 

                                                 
20 Holme & Solvang (1997:17) 
21 Holme & Solvang (1997:14) 
22 Kvale (1997:35) 
23 Holme & Solvang (1997:92) Trost(2005:23.) Jfr.Kvale (1997:35) 
24 Holme & Solvang (1997:136f) 
25 Norman (1999) 
26 Internet 3 
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politiker, åklagare. Regionsamordnaren arbetar med den egna organisationens uppbyggnad. 
Andra kommuner får aktiv handledning och support från regionsamordnaren när de behöver 
råd och stöd kring sin medlingsverksamhet eller om de ska starta en ny verksamhet för att 
tillgodose lagen som blir verklig den första januari 200827. De intervjuade regionsamordnarna 
är anställda av den egna kommunen.  
 
Till studien används respondenter som är erfarna inom sitt område. Syftet med detta urval är 
att öka informationen och att få mer kunskap om lekmannamedlarens respektive tjänste- 
medlarens kompetens, rättrådighet samt opartiskhet inom medlingsförfarandet. Då är detta 
urval regionsamordnare adekvata för studien. Med detta menas att det är ett strategiskt urval. 
Ett problem med att använda sig av detta urval är att respondenterna eventuellt kan lägga ett 
visst perspektiv på sin verksamhet28. Respondenten kan välja vad den vill berätta, det kan ske 
både medvetet och omedvetet att respondenten lägger ett perspektiv på det som undersökts29. 
Det kan innebära att respondenten anser att den egna verksamheten är den rätta verksamheten. 
Men är man som forskare medveten om att detta kan förekomma, kan man förebygga att ett 
speciellt perspektiv påverkar studien. 
 
Studien är avgränsad till urvalsgruppen regionssamordnare. Då denna studie gjorde sitt urval 
erhölls det tolv regionsamordnare i Sverige. Ur den gruppen har det valts ut tre specifika 
respondenterna som är konfidentiella. En är ansvarig för lekmannamedlare, en använder sig 
av tjänstemedlare. För att undvika ett speciellt perspektiv i studien valdes även en respondent 
som ansvarar för både tjänstemän och lekmän. Detta urval skedde för att studiens empiri ska 
vara i balans. 

2.4 Tillvägagångssätt 
Det metodiska tillvägagångssättet är ett induktivt angreppssätt eftersom vi primärt använder 
oss av empirin som kunskapskälla. Motiveringen för att tillämpa ett induktivt angreppssätt är 
att det i huvudsak saknas empiriska kunskaper inom fältet, detta till skillnad från ett deduktivt 
angreppssätt där teoriprövning appliceras30. Dock finner vi det svårt att tillämpa ett deduktivt 
angreppssätt då det ej finns adekvat teoribildning att tillämpa. Vi har besökt och intervjuat tre 
regionsamordnare för att ta del av deras uppfattning om hur en lekmannamedlare respektive 
tjänstemedlare bedöms utifrån deras lagstadgade roll som kompetent, rättrådig och opartisk 
medlare. Detta angreppssätt valdes för att ta reda på hur regionsamordnare som är experter på 
området ser på dessa frågor. Därefter är resultatet sammanställt utifrån deras yttranden och 
detta är analyserat utifrån tolkningsramen som bestod av tidigare forskning och teorier.  
 
För att kunna besvara frågeställningarna i studien behövdes respondenter med erfarenhet av 
medling. Med detta i åtanke gick författarna in på Brå: s hemsida31 och klickade på regionala 
kontaktpersoner. Därefter etablerades en första kontakt med respondenterna via telefon, där 
skedde urvalet med stöd av att vi frågade vilken verksamhet de bedrev, tjänstemedlare eller 
lekmannamedlare. Respondenterna som blev kontaktade var alla positiva till studien. Längre 
fram sköttes kontakten via mejl och respondenten fick bestämma tid och plats för 
intervjutillfället.  
 

                                                 
27 Internet 5  
28 Holme & Solvang (1997:104) 
29 Ryen (2004:83) 
30 Thurén (1995:19) 
31  Internet 5  
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Vid intervjutillfällena inledde författarna med att återigen ge en bakgrund till studien och dess 
syfte, samt de etiska principerna som denna intervju tar hänsyn till. De etiska principerna 
innebär att respondenter kan tacka nej till sin medverkan och välja att inte svara på vissa 
frågor. Enligt Kvale32 är de första minuterna av en intervju väsentliga för hur den senare 
avlöper. Den intervjuade vill ha en bild av författaren innan denne tillåter sig att känna 
förtroende och med anslutning till det ha möjlighet att berätta fritt om sin verksamhet33. 
Författarna upplevde att alla intervjutillfällena hade en god atmosfär samt att respondenten 
och författarna möttes i en sammankomst med ett subjekt-subjekt förhållande. Vårt 
förhållningssätt vid intervjuerna var att lyssna, visa förståelse, engagemang samt respekt för 
respondenterna och deras kunskap om medling34. Intervjuguiden var endast ett hjälpmedel för 
intervjun samt att den intervjuade fick styra ordningsföljden35 i dialogen. Intervjuerna 
fortlöpte utmärkt då respondenterna var väl insatta med studiens syfte. 
 
Intervjuerna varade mellan 50- 100 minuter. Det kan bero på att respondenten kände en glädje 
över att få berätta om sin medlingsverksamhet samt att vi följde en låg grad av 
standardisering. Det innebär att man som intervjuare anpassar sig efter respondentens val av 
språk, samt att respondenten styr ordningsföljden av samtalet36. Intervjuguiden avslutades 
med en öppen fråga, där respondenten kunde skildra fritt vad denne ville beskriva om 
medling37.  

2.5 Intervjumanualens konstruktion 
Guidens inledning formulerades med två uppvärmningsteman som vi och respondenterna var 
intresserade av. Det intressanta i inledningen är att intervjuaren får en inblick i respondentens 
livsvärld genom att respondenten får berätta sin egen historia38. Resten av frågeställningarna 
utformades så att de kunde kopplas till studiens frågeställningar. Efter en grundlig 
genomläsning39 av ämnet som bestod av litteratur, propositionen samt lagtexten utformades 
resten av guidens huvudfrågor och teman. Upplägget i intervjuerna var en halvstrukturerad 
informell intervju där författarna använde sig av guiden endast som ett ledande hjälpmedel. 
Med det åsyftas att intervjuaren vidhåller att intervjun är ett samtal med ett syfte40.  

2.6 Transkribering 
Överföring från tal till skrift har gjorts av en författare. Den andre författaren fick ta del av 
materialet genom att lyssna av banden för att se om det som nedskrivits har förståtts lika av 
båda författarna. Onödiga hummanden samt överflödiga upprepningar valdes att inte 
nedskrivas av författaren41. Enligt Kvale42 finns det inte någon standardiserad väg att gå vid 
utskrift av intervjuer, men det finns vissa standardval som man som författare ställs inför. 
Därför ska det redogöras klart i uppsatsen hur utskrifterna gått till väga43 . Vid avskrivning av 
bandmaterialet har talspråket används, precis som respondenten har talat. Vid citat i 
resultatredovisningen är det redovisat ordagrant för att kontentan i det nämnda inte ska gå 

                                                 
32 (Kvale 1997:120) 
33 Kvale (1997:120) 
34 Jmf; Kvale (1997:120) 
35 Jmf; Trost (2005:50) 
36 Trost (2005:19) 
37 Kvale (1997:120) 
38 Kvale (1997:46) 
39 Trost (2005:50) 
40 Ryen (2004:46) 
41 Kvale (1997:152f) 
42 Kvale (1997:156) 
43 Kvale (1997:155) 
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förlorat, men vid resultatredovisningen där intervjuerna återges i en sammanhängande 
berättelse används skriftspråket44.  

2.7 Analysförfarandet 
Intervjuerna i denna studie är analyserade utifrån en eklektisk strategi. Kvale45 benämner det 
Ad hoc-metod. Denna metod innebär att man använder sig av olika tekniker under analysens 
gång. I denna studie används denna metod genom att författarna läst igenom intervjuerna för 
att få en helhetsbild. Därefter har författarna lyft fram vissa delar av intervjuerna som varit 
intressanta för studiens frågeställningar och analyserat detta. Där har författarna utövat 
meningskoncentrering som innebär att de meningar respondenterna har framfört formulerats 
mer koncentrerat och kortfattat. Detta innebar att intervjutexterna kunde reduceras till mer 
lätthanterlig form. Kvantifiering av vad respondenterna har uttalat har gjorts i studien för att 
kunna se mönster samt avvikelser. Analysen fortlöper kontinuerligt efter studiens resultatdel.  

2.8 Metoddiskussion och metodkritik 
Studiens metodiska ansats är att genomföra en kvalitativ forskningsintervju med respondenter 
som är erfarna inom medling. Författarna ville komma nära det som Kvale46 beskriver som 
livsvärld och få beskrivet hur denne upplever sin relation till sin medlingsverksamhet. 
Författarnas arbete var i huvudsak att förstå innebörden av vad respondenten ville förmedla 
kring sin erfarenhet inom medling, det benämner Kvale47 som Mening. Det viktigaste var 
ändå den mellanmänskliga situationen där både respondenten och intervjuaren fick vara med i 
ett samspel med varandra48. Respondenterna var mycket tillmötesgående och positiva till att 
bli intervjuade, och därför upplevdes intervjutillfällena som positivt mellan parterna. 
 
Det man bör vara medveten om i en kommunikation mellan människor är att intervjuaren 
aldrig helt kan garantera att de tolkningar denne gjort av vad respondenten sagt är helt 
korrekta. Eventuellt är de inte helt överensstämmande med vad respondenten menade. Men är 
man som författare kritisk och medveten om att detta problem kan uppstå då denne ska tolka 
det sagda, minskar den risken49. Nedanstående citat har begrundats och beaktats; 
 

”Om något förklaras så klart och tydligt att ingen kan missförstå 
så kommer någon att missförstå50”(Hernes, 1979) 

 
Urvalet kan anses vara litet, men enligt Trost51 kan ett fåtal väl utförda intervjuer vara mer 
värda än flera mindre väl utförda intervjuer52. Det centrala i studien är dock att författarna inte 
vill ha ett speciellt perspektiv i studien, utan respondenterna valdes utifrån vilken 
medlarfunktion de använder sig av i sin medlingsverksamhet, lekmannamedlare respektive 
tjänstemedlare. En använder sig av båda indelningsgrupperna53. En annan aspekt av urvalet 
var det geografiska avståndet mellan oss och respondenterna. Deras vistelsekommuner är 
utbredda över hela Sverige; vi hade ingen möjlighet att resa långt norrut eller längst ner till 
södra Sverige. De grundläggande orsakerna som inverkade negativt för att resa, berodde på 

                                                 
44 Jmf;Trost (2005:134f) 
45 Kvale (1997:175,184f) 
46 Kvale (1997) 
47 Kvale (1997) 
48 Kvale (1997:34f) 
49 Holme & Solvang (1997:291) 
50 Holme & Solvang (1997:290) 
51 Trost (2005) 
52 Trost (2005:123). Jmf; även Kvale (1997:97f) 
53 Se vidare urval och avgränsning. s. 4-5 
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ekonomi samt tidsåtgången. Ett dilemma som uppstod kring urvalet, var att vi övervägde 
telefonintervjuer med tre respondenter till eftersom vi till en början ansåg att urvalet var för 
litet. Men efter diskussion författarna emellan samt resultatet från studiens respondenter 
beslöt vi att inte genomföra telefonintervjuer med tre ytterligare respondenter54. 

2.9 Etiska aspekter  
I överensstämmelse med HSFR:s55 forskningsetiska principer för humanistisk och 
samhällsvetenskaplig forskning ska forskaren ta i beaktande fyra grundläggande 
individskyddskrav . Denna studie tar endast upp de principer som respondenterna berörs av. 
 
Informationskravet betyder att respondenten ska få information om vad deltagande i studien 
innebär. Informationen ska ges muntligen eller skriftligen innan studien påbörjas och bör 
innehålla studiens syfte, tidsåtgång, och att medverkan är frivillig. Respondenten har rätt att 
avbryta sin medverkan i vilken fas studien än befinner sig i. Det är viktigt att informera om 
det skulle innebära risker eller skulle bli obehagligt för respondenten att medverka i studien56. 
Författarna till denna studie har beaktat principerna och respondenterna fick denna 
information vid telefonkontakt samt via ett mejl57. Dessa principer redovisades ytterligare en 
gång vid genomförandet av intervjun med respektive respondent.  
 
Samtyckekravet innebär att de som deltager i en studie har rätt att fritt bestämma om hur 
länge och på vilka villkor de deltager i studien. Respondenterna ska utan negativa följder 
kunna avbryta sitt deltagande i studien. Det bör heller inte vara något beroendeförhållande 
mellan respondent och forskare58. Författarna betraktar att studien uppfyller dessa principer. 
Respondenterna fick information via mejl59 och innan intervjun genomfördes informerades de 
åter. Respondenterna fick information om att de kunde avbryta sin medverkan när de så 
önskade, samt att de inte behövde svara på frågor de upplevde att de inte ville svara på. Det 
var inte heller något beroendeförhållande mellan respondent och forskare i studien. 
 
Konfidentialitetskravet innefattar exempelvis att respondenterna ska ges utrymme för 
konfidentialitet. Det innebär att personuppgifter ska förvaras på ett säkert ställe så att inte 
oberättigade får tillgång till detta60. Det är endast författarna som tagit del av 
intervjumaterialet. Efter studietidens slut kommer det bearbetade materialet att förstöras. 
Vidare innebär konfidentialitetskravet att i studiens resultatredovisning ska respondenterna 
vara avidentifierade. I denna resultatredovisning framkommer det genom att inte sätta ut den 
verkliga åldern utan att beskriva åldern som exempelvis ”medelålders”.  
 
Nyttjandekravet syftar till att all fakta enbart får användas till forskningsändamål och får inte 
användas för kommersiellt bruk eller andra icke vetenskapliga intentioner. Studien får inte 
användas som underlag för myndighetsutövning61. Denna studie skrivs i syfte att skapa 
utökad kunskap kring det valda ämnet och kommer inte att användas som underlag för 
myndighetsutövning. Samtliga material såsom kassettband, anteckningar och andra liknande 

                                                 
54 Jmf; Trost (2005:135) 
55 Forskningsetiska principer för humaniora och samhällsvetenskap.Humanistiska samhällsvetenskapliga 
forskningsrådet (HSFR) 
56 (HSFR 2002) Thorsen (2007)  
57 Se bilaga 2. 
58 HSFR (2002) REGEL 3 & 4 
59 Se bilaga 2 
60 HSFR (2002) REGEL 6 
61 HSFR (2002) REGEL 7 & 8 

 8



handlingar har förstörts efter att materialet är genomarbetat. Efter studietidens slut kommer 
det genomarbetade materialet att omintetgöras. 

2.10 Validitet samt reliabilitet  
Validitetsbegreppet inbegriper att studien mäter det den är avsedd att mäta62. I denna studie 
valdes en kvalitativ metod eftersom författarna önskade uppnå ett subjekt-subjekt möte samt 
närhet till respondenterna. Men i den närheten kan det uppstå problem; exempelvis kan det 
skapa bestämda förväntningar hos respondenterna63. Innan denna studies intervjuer initierades 
fick respondenterna förhandsinformation per telefon samt via mejl om studiens syfte. Denna 
studies urvalsgrupp dvs. regionsamordnare har en massiv kunskap om medling. Följden av det 
kan medföra att dessa respondenter är mer medvetna om medlingsförfarandet än andra och att 
de reflekterar över sin situation kring medlingsverksamheten. Ett problem med detta urval kan 
vara att man omedvetet eller medvetet lägger ett visst perspektiv på sin verksamhet och tycker 
att den är den rätta verksamheten64. För att undvika ett perspektiv på studien valdes 
respondenterna utifrån att de ansvarar för olika medlare i sin verksamhet, lekmannamedlare 
och/eller tjänstemedlare, det gör att studiens resultat är i balans. 
 
För att få bättre validitet i kvalitativa tolkningar och för att få en giltig och sann analys av 
resultatet i slutänden, behöver forskaren bearbeta sitt material grundligt65. I denna studie 
användes Silvermans66 tabulering67 med de teoretiska utgångspunkterna kompetent, rättrådig 
samt opartisk och kategorin lekmannamedlare respektive tjänstemedlare. Utifrån dessa 
kvantifieringar kan forskaren fastställa olika associationer68 med utgångspunkt i de teoretiska 
utgångspunkterna och kategorierna.  
 
Vid planerandet av studien samt under utförandet av undersökningen har författarna 
kontinuerligt kritiskt och noggrant granskat studien för att lättare se om det är några 
slumpmässiga fel eller om det har uppkommit några skevheter kring det insamlade 
materialet69. Vid ytterligare två tillfällen har vi varit i kontakt med två respondenter för att 
fördjupa studiens empiri.   
 
Reliabilitet är det samma som tillförlitlighet i en studie, med det menas att mätningen är stabil 
och inte utsatt för slumpinflytelser70. Det man kan vara uppmärksam på är att situationen skall 
vara standardiserad för att man ska kunna orda om hög reliabilitet. I denna studie var 
intervjuguiden endast ett hjälpmedel likaledes att vi rättade oss efter en låg grad av 
standardisering kring intervjutillfällena med respondenterna71. Dock bedömer författarna till 
denna studie att urvalsgruppen regionsamordnare är en tillförlitlig urvalsgrupp samt att de 
förfogar över en massiv kunskap om medling.  
 
Urval och metodbeskrivning samt tillvägagångssätt är dokumenterade i denna studie så 
författarna värderar att andra forskare skall kunna komma fram till liknande resultat72.  

                                                 
62 Marlow (2001:185) 
63 Holme & Solvang (1997:94) 
64 Holme & Solvang (1997:104) 
65 Silverman (2005:210) 
66 Silverman (2005) 
67 Silverman (2005:225) 
68 Silverman (2005:225) 
69 Holme & Solvang (1997:163) 
70 Trost (2005:99) 
71 Trost (2005:112) 
72 Silverman (2005:210f) 
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3. Tolkningsram  

3.1 Utgångspunkter för analys 
Utgångspunkter för analysen etablerar sig på studiens syfte som är att undersöka 
regionsamordnarens erfarenheter av lekmannamedlare och tjänstemedlare kring deras 
medlingsuppdrag. Studiens fokus är att undersöka om lekmannamedlare respektive 
tjänstemedlare lever upp till begreppen kompetent, rättrådighet samt opartiskhet. Författarna 
tog även del av tidigare forskning för att analysera det empiriska materialet. Här nedan 
presenteras lagen, tidigare forskning och teorier. Därefter två egna utvärderingar utförda av 
lekmannasamordnaren respektive den regionsamordnaren som använder sig av båda 
yrkeskategorierna (lekmannamedlare och tjänstemedlare). De utvärderar kontinuerligt sina 
verksamheter. Sedermera Nordens utformning av medlingsverksamheten och det 
internationella perspektivet kring lekmannamedlare respektive tjänstemedlare.  

3.2 Lag (2002:445) om medling med anledning av brott 
4 § Till medlare skall en kompetent och rättrådig person utses. Medlaren skall vara opartisk. 
 
Regeringens direktiv är att medlaren ska vara en kompetent, rättrådig person samt att 
medlaren skall vara opartisk. Det vill säga att medlaren ska iaktta objektivitet vid sitt arbete 
kring medling. Det är de personliga egenskaperna som framstår som viktiga, då en 
organisation menar på att tjänstemän är att föredra samt en annan menar att lekmän passar 
bäst. Remissinstanserna anser vidare att den person som utses till medlare oavsett om denne är 
tjänsteman eller lekman ska erhålla lämplig utbildning73. 
 
De flesta remissinstanser tillstyrker regeringens förslag eller har ingen formell anmärkning 
mot dessa. Örnsköldsviks tingsrätt anser att tjänstemannamedlare med den utbildnings- och 
kunskapsbakgrund de förfogar över är att föredra. Åklagarmyndigheten i Umeå anser att 
medlaren normalt bör vara tjänsteman inom socialtjänsten men enligt Umeå kommun är 
lekmannamedlare att föredra. Även Bollnäs kommun anser att lekmannamedlare är att föredra 
eftersom en tjänsteman har en skyldighet att anmäla till socialnämnden om ett barn eller 
ungdom far illa vilket kan ifrågasätta tjänstemannens opartiskhet som medlare. 
Organisationen för Barnens rätt i samhället (BRIS) anser att medlaren har ett stort ansvar och 
att det då kan vara en fördel med en tjänsteman som medlare just på grund av det 
tjänstemanna ansvar denne har. Föreningen för medling i Sverige anser att alla som arbetar 
med medling skall ha genomgått en adekvat utbildning med någon form av auktorisation74.  

3.3 Skälen till regeringens förslag 
En fördel med tjänstemän som medlar är att de ofta har utbildning, kunskaper och erfarenheter 
i detta sammanhang. Vidare har de stor vana att handskas med ungdomar. Nackdelar med en 
tjänstemedlare enligt regeringen är att de kan vara mer resurskrävande och att de kan 
uppfattas som opartiska av gärningsmannen eller målsäganden. En nackdel med lekmanna- 
medlare är att det kan vara svårt att finna lämpliga personer som har de personliga egenskaper 
och den tid som krävs för medlingsuppdraget. Enligt regeringens utredning finns inte 
tillräckligt med underlag för att förorda tjänstemedlare framför lekmannamedlare eller 
tvärtom. Regeringen vill inte låsa medlingsverksamheternas former till att gälla det ena eller 
det andra systemet. Istället föreslår regeringen att medlarens personliga egenskaper som 

                                                 
73 Prop.2001/02:126.s.46 
74 Prop.2001/02:126.s.46f 
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utbildning och erfarenhet skall vara avgörande för om denne ska utses till medlare. Medlaren 
skall således vara kompetent och i övrigt lämpad för uppgiften75.  

3.4 Kompetent 
Ellström76 urskiljer fem olika sätt att definiera yrkeskunnande och kompetens. Individen kan 
ha ett yrkeskunnande som namnges som formell kompetens, det är den kompetensen som 
förvärvas genom formell utbildning. Denna kompetens kan man dokumentera med ett betyg, 
intyg, diplom eller liknande77. 
 
Ett yrkeskunnande kan benämnas som reell kompetens, det är den faktiska kompetensen som 
en individ har. Reell kompetens leder till att individen kan utnyttja den för att lösa en uppgift 
eller sitt arbete. Reell kompetens inkluderar även informellt lärande och olika former av icke-
formell utbildning. Enligt Ellström78 ska reell kompetens och formell kompetens betraktas 
som kvalitativt skilda från varandra. Den ena kompetensen är inte mer värd än den andra 
kompetensen. Vid analyser av yrkeskunnande bör individens reella kompetens analyseras och 
värderas utifrån den faktiska situationen där den kommer att tillämpas, inte utifrån 
bedömningsgrunder förbundna till formella utbildningskrav79. 
 
Ett yrkeskunnande kallas en utnyttjad kompetens när den kommer till faktisk användning i 
arbetet. Man kan urskilja två principiella fall mellan utnyttjad kompetens och arbetets 
kvalifikationskrav. Berner80 anser att individen i arbetet utnyttjar denna kompetens men den 
varken erkänns eller belönas officiellt. Individen innehar denna kompetens vilken är 
nödvändig i det arbete individen ska utföra. Används inte denna utnyttjade kompetens lamslås 
det arbete som individen ska utföra. Det andra principiella fallet innebär att arbetsuppgifterna 
ställer krav på viss kompetens; individen innehar den kompetensen, men det finns dock olika 
former av hinder för att individen på ett rationellt sätt ska kunna utnyttja den reella 
kompetensen för att därmed utföra arbetet på bästa sätt. Dessa hinder kan vara kopplade till 
arbetsorganisationen, till exempel begränsningar i individens subjektiva handlingsutrymme81. 
 
Ett yrkeskunnande är den kompetens som krävs för att utföra ett arbete på ett framgångsrikt 
sätt. Slutligen det femte yrkeskunnande som betecknas i egenskap av den kompetens som 
formellt eller informellt åläggs och efterfrågas för ett visst arbete82. Kompetens per definition 
är när en individ har tillräcklig god förmåga för en viss verksamhet. Individen ska vara duglig, 
kvalificerad, skicklig och behörig83.  
 

3.5 Rättrådig 
Rättrådighet kan hänföras långt tillbaks i tiden, ända till den antika filosofin. Platon, 
Aristoteles och Cicero utvecklade ett system som betecknas med fyra kardinaldygder. Dessa 
fyra dygder innehåller rättrådighet, tapperhet, vishet och måttfullhet. Dessa fyra komponenter 
utgör grundvalen för alla andra dygder. Dygd är ett moraliskt eftersträvansvärt personligt 
karaktärsdrag. Dygdens definition kan ses som sociala normer. Enligt Aristoteles var den rätta 

                                                 
75 Prop.2001/02:126.s.46f 
76Ellström (1992) 
77 Ellström (1992:38f) 
78 Ellström (1992) 
79 Ellström (1992:38f) 
80 Berner (1985) via Ellström (1992:38f) 
81 Ellström (1992:38f) 
82 Ellström (1992:38f) 
83 Nationalencyklopedin (1996:172) andra bandet. 
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vägen när en individ valde mitten av ytterligheter. Denna mitt valde Aristoteles att benämna 
mesotes, och kan översättas med svenska språkets lagom84. Rättrådighet enligt Aristoteles 
avser en karaktärsinställning varigenom människorna är benägna att göra vad som är rätt. De 
laglydiga och de opartiska människorna är rättrådiga enligt Aristoteles. Det som frambringar 
lyckan och dess komponenter i samhällets gemenskap i en viss mening är rätt. Denna form av 
rättrådighet är fullständig förträfflighet fastän inte i och för sig utan i relation till en annan 
person. Enligt Aristoteles är den bäste inte en man som begagnar sin duglighet för egen del 
utan en som använder den för andra. Dygd och rättrådighet är sprunget ur samma väsen men 
skiljer sig åt på så sätt att om företeelsen står i relation till en annan person är den rättrådig85. 
Rättrådig per definition är när en individ handlar på ett moraliskt riktigt sätt enligt någon 
samhällelig norm. Synonymer är hederlig, redbar och rättsinnig86. 

3.6 Opartisk 
Enligt Norman bör medlaren tillkännage om hon eller han har haft något att göra med någon 
av parterna tidigare. Det kan gälla på det privata eller det professionella planet. Om så är fallet 
skulle det enligt Norman innebära att medlaren blir diskvalificerad som medlare. Även om 
parterna går med på det är det olämpligt om medlaren tidigare haft någon professionell 
kontakt med någon av parterna. Neutralitet och opartiskhet är komplicerade begrepp. Norman 
rekommenderar att medlarna inte ska ha någon relation till parterna eller något eget intresse 
av utfallet i tvisten. Det skulle kunna inverka på medlarens förmåga att fungera utan bias. 
Medlaren måste hantera medlingsärendena på ett rättvist och opartiskt sätt87. Opartisk per 
definition är den som inte gynnar eller missgynnar någon part. Synonymer är neutral, objektiv 
och rättvis88  

3.7 Aktuella forskningsläget 
Det aktuella forskningsläget har Wahlin89 sammanfattad i en rapport, då Brå inför 2003 fick 
ett uppdrag från regeringen att implementera medling vid brott i Sverige och att på sikt 
säkerställa att medborgarna ska få tillgång till medling i Sverige. Ett syfte med rapporten var 
att presentera det aktuella forskningsläget. I Sverige saknas vetenskapliga utvärderingar 
nästan helt. Men det finns en del internationell forskning, bland annat Sherman och Strangs 
(2004) studier, där de gick igenom ett antal olika undersökningar i olika delar av världen om 
medling och reparative Justice (RJ). Syftet var att undersöka om ett nytt rättvisetänkande kan 
förändra människors liv till det bättre i ett långsiktigt perspektiv.  Sherman och Strang 
undersöker den brottsutsattes fördelar med medlingen samt även om det kan få 
gärningspersonen att sluta begå brott. Sherman och Stranges studier visar på att; ”statistiskt 
säkerställda väsentliga fördelar för brottsoffer”, ”statistiskt säkerställda väsentliga 
minskningar i upprepad brottslighet i vissa test, i vissa sociala sammanhang, i vissa 
demografiska grupper”, ” statistiskt säkerställda väsentliga ökningar av upprepad 
brottslighet i andra test, i vissa sociala sammanhang och i vissa demografiska grupper”, 
”varaktiga och väsentliga minskningar av brottsoffers hämndbegär gentemot sina förövare” 
samt ”många test och demografiska jämförelser där man inte kunnat påvisa några statistiska 
skillnader i upprepad brottslighet90”. 
 

                                                 
84 Internet 6 
85 Aristoteles översättare Ringbom (1993 s.125f) 
86 Nationalencyklopedin (1996:50) tredje bandet 
87 Norman (1999:76:116) 
88 Nationalencyklopedin (1996:518) andra bandet 
89 Wahlin (2005:14.s.15f) 
90 Wahlin (2005:14.s.16) 
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Dessa aspekter och olika resultat beskriver Sherman och Strang som effekter som anknyts till 
vilken typ av brott gärningspersonen begått. De som begått våldsbrott och fått medling 
uppvisade en 50 procentig minskning i återfall i brott. En engelsk studie visade bra effekter 
för kvinnor som genomgått medling, men inte för de manliga som genomförde en medling91. 
För den brottsutsatte är medling positiv enligt de studier som gjorts. Dock har de inte 
undersökt de långvariga effekterna. Resultaten visar på att post-traumatiska stressymptom, 
oro, ilska samt hämnd minskade för den brottsutsatte92. 
 
Orsaken till de skilda resultaten kan vara att Restorative Justice-metoden fungerar olika bra 
eller dåligt på grund av bakomliggande variabler. Exempelvis gärningspersonens och den 
brottsutsattes egna egenskaper, som ålder, kön, kultur, brottstyp, personliga samt sociala 
egenskaper. Det diskuteras även att de olika studierna kan skilja sig åt metodologiskt93. 
 
Eftersom det är obefintligt med svensk forskning kring effekterna för den brottsutsatte som 
genomgår en medling valde författarna att ha med Heather Strange94 som har visat på detta i 
en artikel95. Strange undersökte den brottsutsattes känslor före och efter en medling. Städerna 
som undersöktes var Australiens (Canberra), London och Northumbria (UK). Trots variation 
av brottets art, sociala sammanhang, nationalitet och ras påvisar de kvalitativa och de 
kvantitativa värdena åt samma håll. Resultatet visade en dramatisk minskning av rädsla hos 
den brottsutsatte, som denne kände för gärningspersonen efter en medling. I Londons 
medlingar släppte rädslan med 100 procent hos den brottsutsatte. Vidare visade resultaten att 
den brottsutsatte var arg på gärningspersonen innan en medling, och att den känslan minskade 
dramatiskt efter en medling. Till exempel i Northumbria (DK) var 87 procent arga på 
gärningspersonen innan en medling, efter en medling var endast 17 procent fortfarande arga 
på gärningspersonen. Även den brottsutsattes sympatier för gärningspersonen steg mycket 
efter en medling och Strange menar vidare att det är en del av processen förlåtelse och för att 
kunna släppa händelsen och gå vidare i livet96.  
 
Den brottsutsatte upplevelse av en medling var att få svar på frågan ”Why me?”. I en 
rättegång fanns det inget utrymme till att få ställa denna fråga till gärningspersonen. 
Resultatet visar på en hög grad av tillfredställelse hos den brottsutsatte efter en medling och 
det spelar ingen roll var den brottsutsatte bor trots så skilda miljöer som exempelvis London 
är gentemot Northumbria. Strange menar vidare att en medling är en klar vinst för den 
brottsutsatte och därför rekommenderar hon att man bör investera i Reparativ rättvisa 
(medling)97. 

3.8 Brukarutvärderingar  
Regionsamordnaren som ansvarar för lekmannamedlare och regionsamordnaren som ansvarar 
för lekmannamedlare och tjänstemedlare har utvärderat sin verksamhet. Här nedan följer 
                                                 
91 Sherman & Strange (2004) Wahlin (2005:14.s.17) 
92 London, England & Canberra. Wahlin (2005:14.s.17) 
93Ibid.s.15f. De olika undersökningarna är: Luke, et.al (2002):B69 Reducing Crime:Conferencing Versus Court. 
Hayes, et al. (2001) Youth Justice Conferencing an Reoffending. Latimer, et al (2001) The Effectiveness of 
Restorative Justice Practices : A Meta-Analysis. Maxwell, et al (2001) Family Group Conferencing and Reoffending. 
Sherman et.al (2000): Recidivism Patterns in the Canberra Reintegrative Shaming Experiment. Griffiths (1999): The 
Implementation of Juvenile Justice in Victoria. Bonta, et.al (1998): Restorative Justice: An Evaluation of the 
Restorative Resolution Project 
94 Strange (2006) 
95 Strange (2006) Victim Evaluations of Face-to-Face Restorative Justice Conferences: A Quasi- Experimental 
Analysis 
96 Strange (2006)  
97 Strange (2006) 
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utdrag ur dessa två respondenters brukarutvärderingar. Ur vår urvalsgrupp regionssamordnare 
som utövar medling med hjälp av tjänstemedlare förekom ingen brukarutvärdering i 
dagsläget.  

3.8.1 Lekmannasamordnaren-06 
Regionsamordnaren som ansvarar för lekmannamedlare undersöker verksamheten genom att 
skicka enkäter till de parter som genomgått medling. Enkäter skickades ut till alla som 
genomgått ett medlingsmöte under våren 2006. 19 enkäter skickades ut. 6 svar erhölls 
(31,6%). En fråga i utvärderingen löd; Genomfördes medlingsmötet enligt din åsikt opartiskt?  
Alla parter som svarat menade att de blivit bemötta neutralt samt opartiskt av 
lekmannamedlaren. En annan fråga löd: Togs det hänsyn till dina synpunkter under 
medlingsmötet? Där upplevde alla parter återigen att de fått komma till tals på medlingsmötet. 
På frågan: Hade du fått information om medling och dess betydelse? Där uppfattade fyra av 
parterna att de fått mycket bra information, två upplevde bra information samt en part att 
denne fått dålig information om medling. Kommentarer från parterna om medlingsmötena;   
”Alla parter verkade nöjda efteråt, inte minst jag.” ”Tror det är ett bra sätt att lösa problem 
på.” ”Att offer och gärningsman fick träffas i en lugn miljö.”  ”Bra medlingshandledare – 
opartisk”98. 

3.8.2 Lekmanna- och tjänstesamordnare -07 
Regionsamordnaren som ansvarar för lekmannamedlare och tjänstemedlare har precis 
sammanställt sin första medlings enkät från parterna. 73 % (8 av 11) har svarat på enkäten 
som gick ut till parterna en månad efter avslutad medling. Vi tar bara med de frågeställningar 
som är aktuella för denna studie. En fråga till parterna löd; 
  Upplevde du medlaren som opartisk? På den frågan svarade alla utom en av parterna ja. Den 
som svarat nej tyckte att medlaren stod på förövarens sida. En annan fråga löd; Tyckte du att 
du fick tillräckligt med tid för att prata och möjlighet att säga vad du ville/behövde, på 
medlingsmötet? På den frågan svarade samtliga parter ja. Kommentarer från parterna om 
medlingsmötena;  
”Förstår idén med medling och tycker det är bra, men… det kändes som det ställdes krav på 
den som drabbades att man skulle medverka i medlingsmötet för förövarens skull.” 
”Verksamheten tycker jag ska vara till för den drabbade och förövarna ska vara tvungna att 
ställa upp, men bara på den drabbades initiativ99.” 

3.9 Vad innefattar en bra och kompetent medlare 
För att vara en bra medlare enligt Norman100 är det nödvändigt att lämna ”egot” hemma när 
man träder in i medlingsförfarandet samt ha en självkännedom som är god. Personligheten 
hos medlaren bestämmer medlen och då eventuellt även målet, men är medlaren medveten om 
sitt sätt att fungera kan man undvika eventuell bias i handläggningen kring medlingen. Redan 
vid förmötet med någon av parterna kan medlaren börja bygga omedvetna bilder kring 
händelseförloppet. Även om medlaren har tillgång till skriftlig information kommer detta att 
skapa en förförståelse för det inträffade samt även en eventuell bias till något håll. En del 
medlare vill inte ta del av någon skriftlig information, andra medlare vill å andra sidan att 
parterna alltid gör en skriftlig sammanfattning av tvisten101. Att vara medveten om detta samt 
sina fördomar skapar en vakenhet hos medlaren som är nödvändig för att vara en kompetent 
och framgångsrik medlare. Definitionen av en bra medlare balanserar även på vad de båda 
                                                 
98 lekmannasamordnaren brukarutvärdering våren-06 
99 lekmanna- och tjänstemedlare samordnaren brukarutvärdering-07 
100 Norman (1999) 
101 Singer (1994) via Norman (1999:101f) 
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parterna anser är en bra utgång samt en givande processgång. Vissa parter föredrar en 
lyssnande medlare som låter parterna sköta processen, utgången och implementeringen av 
överenskommelsen själva, en del föredrar en kraftfull och dominerande medlare, som kommer 
med förslag till själva utgången av medlingen102.  
  
Medlaren ska vara neutral och opartisk och inte ha något önskemål för någon slags utgång i 
tvisten, samt vara öppen för att de tvistande får styra lösningen. Vidare ska medlaren även 
vara en god lyssnare och lyssna aktivt genom frågor och ge feedback till parterna. Medlaren 
ska vara en nytänkande individ, som är utanför konflikten och som kan komma med olika 
lösningar som parterna inte ens har tänkt på. Medlaren ska vara stark samt tåla att befinna sig 
i stormens öga, samt att utstå att vara syndabock och att ta emot attacker från parterna när de 
själva inte tar ansvar för konflikten. Medlarens vetande, etik, opartiskhet och integritet kan 
ibland komma att betvivlas av parterna. Medlaren bör vara den pådrivande kraften till att nå 
en lösning, och ha en tro till att det finns en lösning. Det smittar av sig på dennes omgivning; 
medlarens verktyg är språket samt kroppsspråket, och detta behöver medlaren behärska väl. 
Valet av ord kan ha en stor betydelse för parterna. Det är lyssnaren som bestämmer vad som 
sägs - inte talaren. Det är komplext, det är inte vad som sägs som avgör hur ont det gör, utan 
hur det sägs. Medlaren bör vara varsam och noggrann med ordvalet eftersom de kan nå in på 
djupet till parterna103.  
 
Medlaren bör stämma av så att parterna förstått innebörden i det som sagts, det minskar 
riskerna för missuppfattningar och feltolkningar omkring det sagda. Tystnaden kan medlaren 
ha stor nytta utav, den får parterna att reflektera eller att tala själva kring sin situation. 
Medlaren behöver inte ha bråttom med att gå in där parterna har tystnat, men tystnaden bör 
avbrytas om tystnaden blir besvärligt lång för parterna104.  
 
Medlaren måste vara tålmodig. Medling kan beskrivas som en process där tiden arbetar för 
medlaren kring bearbetningen som parterna har. På ytan synes inget hända men de inre 
processerna arbetar hos parterna. Phillips framhäver att den viktigaste egenskapen hos 
medlaren är medlarens ”commitment”, vilket innebär att medlaren är målmedveten och inte 
ger upp kring sin medverkan i processen105.  Medlaren behöver kunna identifiera sig med 
parternas känslor. Medlaren behöver se, höra, bekräfta och låta parterna kontrollera det som 
sker. Det som även är viktigt är att medlaren är en respekterad person, många kända medlare 
saknar formell utbildning men når sina goda resultat på grund av sitt anseende, sin person, 
integritet och ofta sin ställning i samhället. Medlaren har den respekt som parterna ger denne. 
Vid val av medlare kan det finnas anledning att välja någon med tillräcklig hög status106. 

3.10 Åklagares syn på medlare/medling 
Enligt Landberg och Åströms107 intervjuresultat anser en åklagare som arbetar vid 
internationella åklagarekammaren att användandet av lekmannamedlare kan ses som 
problematiskt, författarna citerar:  
 

[…”om man använder sig av lekmän vet man inte vilken person man får, 
det är som att köpa grisen i säcken”108. 

                                                 
102 Norman (1999:101f) 
103 Tannen ( 1994) via Norman (1999:104) 
104 Potter (1996 ) via Norman (1999:104) 
105 Phillips (1994) via Norman(1999:104f) 
106 Zartman William, I. & Rasmussen, Lewis J (1997) via Norman (1999:106f) 
107 Författare Landberg & Åström (2004:26.) 
108 Landberg & Åström (2004:26) 
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Även åklagarmyndigheten i Umeå anser att det ska vara en tjänsteman från socialtjänsten som 
medlare109. 
 
Enligt Svanberg110 går det att utläsa att i de flesta medlingsprojekt har samarbete med 
åklagarna fungerat utan större problem. Enligt medlingsprojektens personal har åklagarna 
varit positivt inställda till medling, men från åklagare kommer nästan inga ärenden alls. 
Medlingsverksamheterna vill helst att en medling ska ske före eventuell rättegång eller rättslig 
åtgärd så att åklagaren kan beakta medlingen. Men åklagarna uppfattade inte de dåvarande 
bestämmelserna som tillräckliga för att hänsyn skulle tas till en eventuell medling. Eller att de 
själva skulle ta initiativ till att föreslå en medling i ett brottmål. I några av medlingsprojekten 
har åklagare avvisat samarbete med referens till att ingen gällande lagstiftning finns angående 
medling. I ett projekt har chefsåklagaren i ett särskilt brev anmodat polis och åklagare att inte 
föreslå ärenden till medling, då man är rädd för att ett möte mellan parterna skulle utöva 
inflytande på den fortsatta rättsprocessen111. 

3.11 Organisationen 
Rytterbro112 anser att organiserade medlingsbyråer kan underlätta för att utveckla och sprida 
budskapet medling. Genom att medlingsbyråer kan ha möjlighet att söka ekonomiskt stöd till 
medlingsverksamheterna och till att kunna sprida information om medling i sin organisation 
och i samhället. Men det finns även en motsatt uppfattning att denna typ av organisering, att 
den kan leda till orörlighet och att denna orörlighet hindrar en kreativ process. Genom att en 
organisation bildas byggs det in strukturer i verksamheten. Detta leder till ett begränsat 
regelverk med formella regler och stelbenthet. Till exempel i en medlares sätt att utföra 
medlingen, kan en orörlig organisation bli ett hinder i den kreativa processen som medlingen 
är, eftersom det bildas hierarkiska strukturer i en orörlig organisation som medlaren måste 
rätta sig efter. Dessa strukturer betraktas många gånger som ”anledningen till frihetliga 
protester eller fungerar som motbild vid kanalisering av den egna passionen”113.  
 
Rytterbro114 anser vidare att en orörlig organisation begränsar medlingens utveckling och att 
en orörlig organisation innebär formaliseringar och gör medlingen stelbent och för mycket 
styrt. Enligt organisationsforskare Hjort & Johannisson115 förbinds rörlighet eller 
mångsidighet kontra orörlig och stelbenthet till hur individen ser på livet: Om man ser på livet 
som rörligt blir alla individer medskapare i utvecklingen. Medlingsverksamheter skulle kunna 
knytas till både en rörlig och skapande organisation. Ser individen på sin tillvaro som orörlig 
och statisk kommer individen att uppfatta sig som förvaltare av det som redan finns. Enligt 
Rytterbro om man vill undvika att bli betraktade som en orörlig organisation, bör man 
använda sig av den rörliga organiseringens nätverksbegrepp. Nätverk betraktas ofta som mer 
flexibelt och mindre formaliserat i jämförelse med en orörlig organisering. Synsättet på 
nätverk är platt, löslighet och öppenhet jämfört med en orörlig organisering som ses som 
hierarkisk, stabilt och stängt116. 
 

                                                 
109 Prop.2001/02:126.s.46 
110 m.fl. (2000:8.s.28f) 
111 Svanberg m.fl (2000:8.s.28f) 
112 Rytterbro (2002:266f) 
113 Rytterbro (citat.s.269) 
114 Rytterbro (2002) 
115 Hjort & Johannisson (1998) 
116Rytterbro (2002:268f) 
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Enligt Hjorth & Johannisson117 organisationsteori kan verksamheter organiseras på olika sätt. 
Ett exempel är en orörlig organisation; Hjorth & Johannisson beskriver en typ av organisering 
där poängen med arbetet är att bedriva en förvaltning av befintliga strukturer. Förvaltning av 
befintliga strukturer sker i etablerade organisationer. I en sådan organisering är det en person 
som ger direktiv, de andra i verksamheten rättar sig efter den personen. Den mellanmänskliga 
kommunikationen blir till en monolog. Detta gör att den kreativa processen i verksamheten 
hindras. Vid denna typ av organisering blir verksamheten orörlig och statisk och individen 
uppfattar sig som förvaltare av det som redan finns. Verksamhetens drivkraft är ekonomisk 
rationalitet. Framgång åstadkoms genom att alla vet sina roller i en hierarkisk ordningsföljd. 
En viss tid utmäts till ett uppdrag och den ska hållas. Spelreglerna för verksamheten dikteras 
av chefen och de andra medarbetarna lyder utan att reflektera eftersom de inget annat vet. Vid 
denna typ av organisering är det framtida handlingsutrymmet intecknat genom institutioner i 
form av regler för agerande på anvisade spelplaner118. 
 
En annan typ av organisering enligt Hjorth & Johannisson119 är entreprenörskap som de 
preciserar som rörlig verksamhet. De definierar entreprenör med en person som åtar sig ett 
uppdrag. Entreprenörskap innebär att individen fångar tillfället i flykten och använder det 
medvetet i en skapelseprocess, att begripa och gripa tillfället innan andra insett möjligheten 
den bär på120. Det är vad människor gör i samspel med andra som är denna organiserings 
kärna. Vid denna typ av organisering blir verksamheten rörlig eftersom den hela tiden 
omarbetas och förnyas. Denna organiseringspoäng är att verksamheten hela tiden förnyas och 
för att detta ska kunna ske införs nya processer, nya processer införs för att ny kunskap 
tillkommit i verksamheten eller för att nya kontakter har knutits till verksamheten. Framgång 
åstadkoms genom personliga nätverk. Ingen ger direktiv till den andra utan den 
mellanmänskliga kommunikationen sker genom en dialog. Drivkraften vid denna typ av 
organisering är passion för ett meningsskapande arbete. Alla blir skapande individer och 
medskapare i verksamhetens utveckling.  Uppdraget i en sådan organisering får ta den tid det 
tar. Verksamheten bygger på att se möjligheter, möjliga utrymmen och spelplaner. En 
entreprenör drivs av existentiell motivation, engagemangets flyt och ansvar för uppdraget. 
Denne besitter en intuitiv kompetens och med det menas att entreprenören inte har någon 
auktoritär ledare utan drivs av självtillit, kreativitet och en vilja att lära. Entreprenören tar 
hjälp av expertis, sina tidigare erfarenheter och reflektioner. Detta leder arbetet framåt mot 
handling och nya visioner för verksamheten121. 
 
Varje verksamhet är i behov av nyskapande och lärande och många projekt med det syftet 
drivs inom etablerade strukturer. Detta skapar spänning. Entreprenören behöver ofta en stor 
organisations stöd i sin organiseringssträvande. Den formella organisationen kan hjälpa sina 
egna entreprenörer att tydliggöra arbetet och fokusera på deras specifika möjligheter122. 

3.11.1 Socialtjänst 
Enligt Svanberg123 upplever medlingsbyråerna samarbetet med socialtjänsten till största delen 
som positivt. Men Svanberg anser vidare att socialtjänsten är oengagerade i 
medlingsutvecklingen. Förklaringen som ges är att man inom socialtjänsten av tradition är 
inriktad med att arbeta med den unges personliga problem och eventuella orsaker till 
                                                 
117 Hjort & Johannisson (1998) 
118 Hjort & Johannisson (1998:95) 
119 Hjort & Johannisson (1998) 
120 (Chia 1996) via Hjort & Johannisson (1998:88) 
121 Hjort & Johannisson (1998:90ff) 
122 Hjort & Johannisson (1998 s.98f)  
123 Svanberg m.fl. (2000:8) 
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kriminalitet, droger, familjeproblem etc. Det är inte vanligt att arbeta med följderna av det 
brott en ung gärningsperson har begått eller vilka konsekvenser det kan bli för brottsoffret. 
Socialtjänsten själva uppger att de har ont om tid och därför så lite engagerade; 
 

”Medling som metod/åtgärd drunknar i den mängd av förväntningar, utredningar, 
åtgärder som socialsekreterarna i många fall känner sig pressade av”124. 

 
Medling inom socialtjänsten finns som regel som en extra arbetsuppgift, ofta utförd av en 
eldsjäl. I en del fall erbjuds medling som en del i ett särskilt påverkansprogram för ungdomar 
som dömts till vård inom socialtjänsten. Brå genomförde 2003 en enkätundersökning bland 
landets samtliga kommuner; då uppgav 122 av 267 kommuner att de hade påverkansprogram 
för ungdomar varav 52 kommuner erbjöd medling inom detta program. Enligt samma 
undersökning kan 104 kommuner erbjuda medling (inklusive de 52 nämnda) till sina 
kommuninvånare125.  

3.12 Nordens medling 
Danmark bedrev mellan 1997 till 2002 försöksverksamheter med medling. I detta 
försöksområde var det 400 000 människor och 19 kommuner som fick tillgång till medling. I 
huvudsak var det polisen som bestämt medlingsbara fall. Medling har skett i brottsmål som 
misshandel, inbrott, stölder, hot, sexualbrott och familjevåld. Medlaren har varit en lekman 
som medlat på sin fritid mot ersättning126. Efter regeringsskifte 2003 har dock intresset för 
medling avstannat och i dagsläget finns det på tre ställen i Danmark127. 
 
Norge är banbrytare inom medling, de var först med att stifta en lag om medling ”lov om 
megling i konfliktråd”. Lagen kom 1991 och den styr både den administrativa organiseringen 
och vad medlingen ska innehålla. Grundprinciperna är frivillighet, obundenhet samt lika 
behandling av parterna under medlingsförfarandet. Målet med medlingen är att reagera snabbt 
och säkert på ungdomsbrottslighet. Justitieministret har hand om det administrativa samt i 
dess närhet har det inrättas en utbildningsnämnd s.k. training council. Den består av fem 
specialutbildade medlingsnämndledare. De ansvarar för medlarnas utbildning. Medlingen 
sköts av lekmän som väljs av en kommitté bestående av en representant från polisen, en från 
åklagaren och en medlingssamordnare. Medlaren behöver ej ha något speciellt yrke och 
medlaren väljs för fyra år i taget. Norge har cirka 700 verksamma medlare i landet128.   
 
Finlands medling uppgår till 10 000-15 000 brottmål per år, 80-90 % initierades av polis eller 
åklagare. För Finlands invånare är medling ännu lite främmande men kommer troligen att öka 
då medling blivit allmänt vedertagen bland invånarna. Det centrala i Finlands medling är 
brottsoffrets ställning, rättsäkerhet samt fördomar.  I regel tillämpas inte medling vid grova 
brott. Vid minsta antydning till att någon part utsätts för påtryckning så säger medlings- 
byråerna nej till att medverka till en medling. De ser medling som en ekonomisk fördelaktig 
metod gentemot den vanliga rättsgången. Även tidsaspekten talar för medling. En medling tar 
cirka en månad, att gå igenom domstol tar cirka 3 månader. I juni -06 omfattas hela Finland 
av medling. I dagsläget finns det 25 medlingsbyråer och filialer. 90-100 utbildade 
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yrkespersoner arbetar med medlingsförfarandet och Finland har 1000-1500 frivilliga medlare. 
I de större städerna finns även medlare som specialiserats sig på våld mot närstående129. 

3.13 Medling Internationellt 
Grotius, som är EU: s fortbildningsprogram för rättsväsendet, har en samarbetsgrupp som 
består av 15 länder130. I detta forum diskuteras ungdomsbrott samt åtgärder emot det. Där 
ingår medling som en åtgärd mot ungdomsbrottsligheten. Medling är en etablerad metod på 
växande nivå inom Europa131. EU rekommenderar medling där en rättegång inte fyller sitt 
ändamål med hänsyn till kostnader och formaliteter, eller då parterna har ett behov av att söka 
förståelse för det inträffade och ha en dialog med varandra. Enligt ”recommendation (2002) 
10 of the committee of  Minister on mediation in civil matters” bör medlarna vara neutrala 
och opartiska. Parterna i ett medlingsärende bör ha samma möjligheter att påverka ärende- 
utgången. Den information som kommer fram under medlingsmötet bör vara konfidentiell, så 
att den inte används om inte bägge parterna eller nationell lagstiftning uttryckligen ger sitt 
tillstånd till det132.  
 
Från mars 2001 kom ett rambeslut från EU att medlemsstaterna skulle uppmuntra medling 
samt att rättsväsendet skulle ta hänsyn till de avtal som sluts i en medling. Från Mars 2006 ska 
alla medlemsländer ha genomfört reformen133. I de olika länderna bedrivs medling på olika 
sätt. Medlingen kan följa rättsprocessen och vara komplementerande, i andra länder kan 
medlingen användas i stället för åtal, rättegång och straff134.  
 
I Österrike genomgår en medlare en fyraårig träning. I Luxemburg är medlarrollen ett eget 
akademiskt yrke. I Spanien genomgår medlaren en 40 timmars utbildning. I flera länder är det 
ett krav att medlaren är akademiker som exempelvis socionom, jurist, psykolog eller 
kriminolog135 . I United State of America (USA) delstater är medling obligatorisk. De 
benämner metoden ”Alternative Dispute Resolution (ADR)”. Den införlivades på sjuttiotalet 
och var då ibland det enda alternativet till konfliktlösning mellan låginkomsttagaren. 
Medlingen utfördes till stor del av frivilliga med olika bakgrund och benämndes som second 
class justice. Idag är synsättet på ADR helt förändrat och i och med det även medlarrollen och 
utbildningen till medlare. Vid de högre läroverken erbjuder 95% kurser i ADR och ses som en 
naturlig del av kursutbudet136.  
 
Frankrike använder sig av lekmän och i Frankrikes lag finns inget krav på särskild utbildning 
för medlare. I Tyskland finns inga formella kompetenskrav för medlare. Storbritannien 
använder sig av en anställd som sköter det administrativa kring medlingen medan 
medlingsförfarandet mellan parterna sköts av frivilliga. Belgien avviker från de övriga i 
Europa, de medlar med vuxna lagöverträdare. Medlarna i Belgien är socialarbetare samt 
kriminologer anställda vid åklagarmyndigheten137. 
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Medling finns bara att tillgå i Italien genom att en skyddstillsynsdom har dömts till en ung 
gärningsperson och att en anställd vid ungdomsbrottsmyndigheten är ansvarig för 
medlingsförfarandet. I varje ungdomsmål dömer domstol om medling ska ingå i 
skyddstillsynsdomen eller inte. Även om domstolen dömer till medling ska varje 
socialarbetare själv bestämma hur medlingsförfarandet ska gå till. I vissa fall beordrar bara 
socialarbetaren gärningspersonen att skriva ett brev till brottsutsatt med en ursäkt138.  
 
Socialarbetare i Italien beklagar att trots de är de enda som tillämpar reparativ rättvisa för 
brott, så saknar de kunskap i ämnet samt tid till förfogande för själva medlingsförfarandet. 
Det är lätt hänt att socialarbetaren under medlingsförfarandet har för mycket fokus på 
gärningspersonen och ser till dennes bästa och därför ska inte socialarbetare vid 
ungdomsbrottsmyndighet agera medlare enligt Baldry139.  Det bästa sättet för att hålla 
neutralitet i ärendena är att låta samhällsvolontärer tränade i konfliktlösning vara ansvariga 
för medling. Medlingsprogram ska vara väl strukturerade och ta till vara på behovet inte bara 
hos gärningspersonen utan också hos den brottsutsatte och samhället i övrigt enligt Baldry140. 
Speciellt tränade medlare ska tillhöra en oberoende grupp som socialarbetare kan 
vidarebefordra ärenden till. Efter medlingsförfarandet ska den oberoende medlaren referera 
utgången av medlingen tillbaka till socialarbetaren som i sin tur vidarebefordrar 
medlingsutgången till domstolen. Enligt Baldry ska även en socialarbetare kunna vara 
ansvarig för medlingen men då skulle denna inte vara involverad i ärendet som skyddstillsyns 
förordnade för den unge gärningspersonen141. 

4. Resultatredovisning och analys 
Resultatredovisningen nedan är indelad i tre olika teman och framförs i bearbetad form med 
belysande citat och varvas med analys. De teman som redovisas följer de frågeställningar som 
undersökningen söker svar på. Syftet är att besvara frågeställningen huruvida 
lekmannamedlaren respektive tjänstemedlaren lever upp till begreppen, kompetent, rättrådig 
samt opartisk? Därefter besvaras frågeställningen om den specifika skillnaden mellan 
lekmannamedlare samt tjänstemedlare.  
 
De tre regionsamordnare som ingick i studien har alla erfarenhet av både lekmannamedlare 
och tjänstemedlare. Deras organisationer är uppbyggda olika, en verksamhet utför medling 
med tjänstemän som medlare. Deras tjänstemedlareorganisation består av två tjänstemedlare 
men de har tillgång till en lekman. En annan utövar medling i stort sett med cirka tio 
lekmannamedlare men vid behov kan respondenten även gå in och medla själv och betecknas 
då tjänsteman. En verksamhet har låtit kommunerna välja om medlaren i deras kommun ska 
vara tjänstemedlare eller lekmannamedlare, denne regionsamordnare har tillgång till ca 20 
medlare.  De flesta kommunerna i den verksamheten valde då att ha tillgång till 
lekmannamedlare, bara två kommuner har valt att ha fasta tjänstemedlare. 
Regionsamordnarens funktion kring ett medlingsuppdrag är att dela ut uppdraget till en 
passande lekmannamedlare eller tjänstemedlare. Med utgångspunkt i det ovanstående är det 
även regionsamordnarens uppgift att återkoppla och uppfölja medlingsärendet till de instanser 
som berörs av medlingsförfarandet. Regionsamordnaren handleder medlarna och ser till att de 
får information och utbildning gällande medling. Informationsdelen till åklagare, socialtjänst, 
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polis, frivården och andra kommuner som behöver stöd kring medlingsförfarandet upptar 
vidare en stor del av en regionsamordnares arbetsdag.  

4.1 Kompetent 

4.1.1 Lekmannamedlare 
Flera lekmannamedlare i studien har en hög position i samhället, någon är till exempel 
studierektor, någon är polis. Respondenterna var samstämmiga då de berättade att man kan ha 
lekmän med olika utbildningar exempelvis en psykolog som arbetar i sitt dagliga liv med 
kriser. Eller någon som är van att arbeta med ungdomar, då är denne lekman van vid 
ungdomar och deras tankesätt.  
 

”Man kan ha en lekman som är psykolog och som arbetar med kriser, 
då har den jättemycket kompetens” 

 
”[…någon som är van att arbeta med ungdomar, då är denne lekman 

van vid ungdomar och deras tankesätt” 
 
Lekmannamedlaren har inte andra arbetsuppgifter inom socialtjänsten som tar energi ifrån 
medlingen. En respondent ansåg att de inte är inriktade på problem runt parterna utan helt 
fokuserade på själva medlingsuppdraget som gör att ärendet hanteras kompetent av medlaren. 
En annan respondents erfarenhet var att lekmannamedlare får en kontinuitet eftersom de får 
fler uppdrag än tjänstemedlaren som bara medlar i den egna kommunen. Men även att 
lekmannamedlaren kan medla i vilken kommun som helst, vilket resulterar i en större 
kompetens och erfarenhet inom medlingsförfarandet. En annan aspekt av kompetens för 
ärendet tas upp av samtliga respondenter vilket betyder att en regionsamordnare med en 
lekmannagrupp har ett större urval av medlare. 

 
”När man har lekmän kan man ju ha flera, en tjänsteman har ju en tjänst som man 

jobbar på. Har man en lekmannagrupp kan man ju ha man, kvinna, gammal, 
ung, svensk, invandrare, så man har ju större möjlighet att matcha ärende”. 

 
Den empiriska datan indikerar att en lekmannamedlare kan vara högt utbildad i sin ordinarie 
yrkesroll. Norman142 skriver att det är viktigt att medlaren är en respekterad person i 
samhället. Många kända medlare når sina goda resultat på grund av sitt anseende, sin person, 
integritet och sin ställning i samhället, medlaren har den respekt parterna ger denne. Vid val 
av medlare kan det finnas anledning att välja någon med tillräcklig hög status utifrån 
parternas perspektiv143. Detta stämmer inte överens med regeringens prop. 2001/02:126 som 
beskriver att nackdelar med lekmannamedlare är att det kan vara svårt att finna lämpliga 
personer som har de personliga egenskaper och den tid som krävs för medlingsuppdraget. 
 
Respondenterna framför att lekmannamedlare har tid, engagemang samt får en kontinuitet 
kring medlingsförfarandet, detta leder till en hög grad av reell kompetens hos 
lekmannamedlaren144.  Lekmannamedlaren är skicklig på det den gör eftersom hon eller han 
får mycket erfarenhet av medling. Även en annan aspekt av kompetens för ärendet tas upp av 
samtliga respondenter är att en regionsamordnare med en lekmannagrupp har ett större urval 
av medlare. Dessa medlare kan i sin tur ha olika utbildningar och andra egenskaper, 
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exempelvis samma nationalitet som parterna. Då kan man som regionsamordnare uppnå större 
kompetens att matcha ärenden med respektive medlare. Eftersom regionsamordnaren har en 
större bredd på sina medlare, eftersom man kan välja mellan flera olika medlare.  Enligt 
Norman145 måste medlaren vara tålmodig. Medling beskrivs som en process där tiden arbetar 
för medlaren kring bearbetningen som parterna har. På ytan syns inget hända medan de inre 
processerna arbetar hos parterna. Då är det bra om medlaren har den tiden och engagemanget 
kring medlingsprocessen. 

 
Slutsats lekmannamedlare kompetens 

• Lekmannamedlaren tillförskaffar sig en hög grad av reell kompetens eftersom denne 
inte är knuten till en kommun kan denne medla i vilken kommun som helst och på så 
vis bli tilldelad fler medlingsuppdrag än en tjänstemedlare som är knuten till den egna 
kommunen 

 

4.1.2 Tjänstemedlare  
Övervägande delen av tjänstemedlarna – vad gäller de olika verksamheterna i studien som är 
ansvariga för medlingsuppdrag - är anställda av socialtjänsten i den egna kommunen. Utifrån 
denna studies resultat så framkom det att generellt sett har tjänstemedlaren en 
socionomutbildning. Deras uppdrag är att medla i tjänsten under arbetstid. En respondent 
ansåg att tjänstemedlaren kan se att en specifik familj behöver annan hjälp än vad medling 
kan ge. De har det inpräntat i sig på ett annat sätt och kan då veta vart klienten ska vända sig 
inom socialtjänsten.  
 

”Sen en nackdel att man oftast bara är en. Exempelvis jag är kvinna, medelålders 
och kan inte bli något annat, det är också en nackdel”. 

 
Respondenterna anser att verksamheten upplevs vara personbunden. Den blir sårbar om 
tjänstemedlaren slutar sin tjänst. På grund av detta kan medlingsverksamheten bli avbruten i 
en kommun; många kommuner har bara en tjänsteman och då stagnerar verksamheten. 
Eftersom tjänstemedlarna är ett fåtal samt medlingsärendena skiftande, kan det vara svårt att 
få just den kompetensen samt bredden till det specifika ärendet. En respondent berättade att 
människor har även mycket fördomar om socialtjänsten. Socialtjänst samt polis, är så laddade 
myndigheter för parterna. Möter medlingsparterna tjänstemedlaren, så ser de inte individen 
utan de ser socialtjänsten.  
 
Två respondenter åsyftade att som tjänsteman är man inne i organisationen, de har lokal t ex, 
så om parterna inte kommer kan tjänstemedlaren göra annat arbete. De blir inte så uppbundna 
på det här mötet just nu. Det är en smidigare organisation med tjänstemedlare anser 
respondenterna eftersom de har tillgång till lokal, de behöver inte åka iväg någonstans eller 
ordna med nyckel, utan de har ett arbetsrum och lokaler. Respondenterna påpekade att 
tjänstemedlare har kunskap om medling och har kontakt med olika instanser i samhället; när 
de är i olika situationer kan de på ett enkelt sätt förmedla och berätta om medling.  
 
I Sverige är de flesta tjänstemedlare socionomer, de innehar ett betyg på sin kompetens. Det 
kan jämföras med Ellström146 den formella kompetensen som innebär att kompetensen 
förvärvades genom en formell utbildning. I Europa har flera länder medlare med formell 
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kompetens. I Österrike genomgår en medlare en fyraårig träning. I Luxemburg är 
medlarrollen ett eget akademiskt yrke. I Spanien genomgår medlaren en 40 timmars 
utbildning. I flera länder är det ett krav att medlaren är akademiker som exempelvis 
socionom, jurist, psykolog eller kriminolog147. 
 
En respondent ansåg att som tjänsteman kan man se att denna part behöver annan hjälp än 
medlingen. Tjänstemedlaren har en större och vidare tillgång till socialtjänstens resurser som 
de kan förmedla vidare till klienten vid behov. Tjänstemedlaren är bra på att lotsa vidare en 
part inom socialtjänstens väggar. Ellström148 benämner det som utnyttjad kompetens och 
menar att individen i arbetet utnyttjar denna kompetens, men att den varken erkänns eller 
belönas officiellt. Tjänstemedlaren innehar denna kompetens som inte är utmärkande för 
själva medlingsförfarandet, men den kan hjälpa en part vidare inom andra områden. 
Organisationen BRIS anser att medlaren har ett stort ansvar och att det då kan vara en fördel 
med en tjänsteman som medlare just på grund av det tjänstemannaansvar denne har. 
 
Respondenterna framförde att medlingsverksamheten upplevs som personbunden samt att 
man är ensam i denna verksamhet. En respondent framförde även att man som tjänsteman kan 
vara en laddad bild för parterna. Norman149 åsyftar på att definitionen av en bra medlare 
balanserar även på vad de båda parterna anser är en bra utgång samt en givande processgång. 
Om tjänstemedlaren är en laddad bild för parterna redan från början är det svårt att få en 
lyckad processgång. Norman150 anser vidare att medlaren har den respekt parterna ger denne. 
Vid val av medlare kan det finnas anledning att välja någon med tillräcklig hög status utifrån 
parternas perspektiv. Ellströms151 utnyttjande av kompetens i det andra principiella fallet 
handlar om att arbetsuppgifterna ställer krav på viss kompetens, och att individen innehar den 
kompetensen. Men att det finns olika former av hinder för att tjänstemedlaren på ett rationellt 
sätt ska kunna utnyttja den reella kompetensen, och därmed kunna utföra arbetet på bästa sätt. 
Dessa hinder kan vara kopplade till arbetsorganisationen. Till exempel begränsningar vad 
gäller, om parterna har en negativ bild av socialtjänsten.  Dessa begränsningar med en part 
som har en negativ bild av myndigheten; socialtjänsten, skulle kunna innebära att parten inte 
genomgår medlingen. Organisationen i sig blir ett hinder för tjänstemedlaren att kunna 
utnyttja sin reella kompetens. Tjänstemedlaren har den faktiska kompetensen men parterna 
ger det ingen chans eftersom de har en negativ bild av socialtjänsten. Då blir även den 
kompetens som krävs för att utföra ett arbete på ett framgångsrikt sätt lidande.  Ett 
yrkeskunnande betecknas som den kompetens som formellt eller informellt åläggs och 
efterfrågas för ett visst arbete, och är parterna fyllda med negativism emot tjänstemedlaren 
efterfrågas inte heller tjänstemedlarens skicklighet152.  
 
Två respondenter förmedlar att det är en smidig organisation med tjänstemedlare samt att 
tjänstemedlaren har kunskap om medling som de kan informera vidare om i samhället. Det 
stämmer överens med Rytterbro153 som anser att det underlättar med organiserade 
medlingsbyråer. I dessa avseenden; att byrån kan utveckla och sprida information om medling 
och att medlingsbyråer även har tillgång till att få söka pengar till medlingsverksamheten154. 
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Slutsats tjänstemedlare kompetens 
• Tjänstemedlaren har formell kompetens då denne oftast har en högskoleutbildning.   
• Tjänstemedlaren har också en utnyttjad kompetens som innebär att denne kan se vilka 

resurser som finns att erbjuda gärningspersonen eller den brottsutsatte inom 
socialtjänsten eftersom tjänstemedlaren ofta har stor kunskap inom det området. 

4.2 Rättrådig 

4.2.1 Lekmannamedlare 
Respondenterna var samstämmiga med att de inte upplevde något negativt med lekmän. 
Däremot fanns det en del svårigheter som en respondent uttryckte, att lekmän var lösare 
knutna till verksamheten som gör den lite känslig. Men respondenten ansåg vidare att det 
gjorde ingenting eftersom man fick ett naturligt inflöde på nya medlare. Som i sin tur fick som 
konsekvens att de andra som varit medlare spred budskapet vidare till andra. En respondent 
hade erfarenheten av att det ibland uppstod svårigheter med fungerandet av lokal samt med 
nycklar, men ville inte kalla det nackdel.  
 
Samtliga respondenter hade även lite funderingar över att deras insyn i ärendena var 
begränsade när de lämnade iväg uppdraget till en utomstående medlare. Respondenterna 
ansåg vidare att medling är ett väldigt självständigt arbete, så det krävs att lekmannen har en 
egen drivkraft för att ett ärende inte ska bli liggande.  
 

”Ja, och så är det svårt att veta vad de verkligen gör. Man har ingen riktig koll 
på det viset hur långt de kommit. Man vill ha mer insyn när det är okända”. 

 
Respondenterna nämnde liknande erfarenheter med att en lekman kan tacka nej till ett 
uppdrag om denne skulle känna igen någon av parterna, exempelvis i en mindre kommun, i 
förhållande till medlarens roll i en större kommun. En respondent frågar alltid om medlaren 
har någon relation till någon av parterna. Om medlaren skulle ha någon kännedom om 
parterna får medlaren inte ta ärendet. Respondenten anser att det inte skulle vara rätt mot 
parterna. Respondenten kan då lämna över ärendet till någon annan medlare som inte har 
någon anknytning till parterna. De andra respondenterna nämner att lekmannen alltid får tacka 
nej till medlingsuppdraget då det känns behövligt.  
 

”Lekmannamedlaren när de får ett uppdrag har de tid och är så engagerade så att 
de lägger ner väldigt mycket tid och engagemang.” 

 
Respondenterna har en åsikt om att en lekman gör medlingen frivilligt och på sin fritid. Det 
kan innebära att lekmannen har avvägt att den har tid och engagemang att lägga ner på 
medlingen. En respondent anser vidare att parterna kring en medling kan bli varma om hjärtat 
när det kommer en privatperson som engagerar sig och lägger ner så mycket tid på medlings- 
uppdraget som gör att de beundrar lekmannamedlaren.  
 
En respondents erfarenhet var att lekmannamedlare var löst knutna till verksamheten. Men 
ansåg vidare att det var en positiv situation, för då kunde de sprida medlingsbudskapet vidare 
i samhället. Det kan betraktas igenom Rytterbros155 nätverksbegrepp löslighet samt öppenhet 
och kan ses som ett inflöde av nya medlare. Denna koppling kan föras vidare av Hjort & 
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Joannisson156 entreprenörskap som menar att vid denna typ av organisering blir verksamheten 
rörlig eftersom den hela tiden omarbetas och förnyas. Denna organiseringspoäng är att 
verksamheten hela tiden förnyas och för att detta ska kunna ske införs nya processer. De nya 
processer kan jämföras med att en lekmannaorganisation får in ett nytt inflöde av medlare, då 
en del medlare är löst knutna till verksamheten och slutar. Det innebär att det införs ny 
kunskap till medlingsverksamheten för att nya medlare har knutits till verksamheten. 
 
Samtliga respondenter anser att en lekmannamedlare behöver en egen drivkraft kring sitt 
medlingsuppdrag. Enligt Pillips157 krävs det ”commitment” och det innebär att medlaren är 
målmedveten och inte ger upp sin medverkan i processen.  
 
Respondenterna vill ha insyn i hur långt medlaren kan ha kommit i fallet. Respondenterna vill 
även hållas informerade om hur det går i medlingsfallen. Det kan sammanfogas med 
Rytterbro158 att organisationen (socialtjänsten) benämns som ett hinder i den kreativa 
medlingsprocessen, eftersom det bildas hierarkiska strukturer i en organisation. De betraktas 
många gånger som ”anledningen till frihetliga protester eller fungerar som motbild vid 
kanalisering av den egna passionen”. Respondenterna arbetar i en organisation och är mer 
integrerade i den formella andan än de är medvetna om. Hjort & Johannisson159 anser att i en 
orörlig organisation förvaltar individen det som redan finns. Samtliga respondenter uttryckte 
en vilja att ha insyn i lekmannamedlarens arbete och enligt Hjort & Johannisson160 förvaltar 
respondenterna de befintliga strukturerna som äger rum i etablerade organisationer. I en sådan 
organisering är det en person som ger direktiv, de andra i verksamheten rättar sig efter den 
personen. Lekmannamedlaren ska rätta sig efter de regler som organisationen beslutat. 
 
Den empiriska datan indikerar att en lekmannamedlare kan tacka nej till ett uppdrag samt 
även att de har tid och engagemang till medlingen då den utförs frivilligt av lekmanna- 
medlaren. Det kan kopplas vidare till Normans161 resonemang att en bra medlare är en som 
har parternas respekt och enligt denna studies resultat är det lekmannamedlaren som nämns i 
detta sammanhang. Enligt den antika filosofin är en rättrådig person en som strävar efter att 
följa sociala normer162. Rättrådighet avser en karaktärsinställning varigenom människorna är 
benägna att göra vad som är rätt. Enligt Aristoteles är den bäste inte en man som begagnar sin 
duglighet för egen del utan en som använder den för andra. Dygd och rättrådighet är sprunget 
ur samma väsen men skiljer sig åt på så sätt att om företeelsen står i relation till en annan 
person är den rättrådig163  En lekmannamedlare som tackar nej till en medling på grund av att 
denne har en relation till gärningspersonen eller den brottsutsatte kan på så vis uppträda 
rättrådigt lekmannamedlarens handling är moraliskt riktig och gynnar en annan person. Om 
lekmannamedlaren inte har tid eller engagemang för ett uppdrag och tackar nej är också det en 
moraliskt riktig handling som gynnar en annan person det är en rättrådig person enligt 
Aristoteles.  

Slutsats lekman rättrådighet 
• En lekman kan uppträda rättrådigt eftersom denne kan tacka nej till ett medlings- 

uppdrag om denne känner någon av parterna eller om denne inte har tid eller 
engagemang för uppdraget 

                                                 
156 Hjort & Johannisson (1998) 
157 Pillips (1994) via Norman (1999) 
158 Rytterbro (2002) 
159 Hjort & Johannisson (1998) 
160 Hjort & Johannisson (1998) 
161 Norman (1999) 
162 Internet 7 
163 Aristoteles översättare Ringbom (1993 s.125f) 
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4.2.2 Tjänstemedlare  
En respondent hade en erfarenhet av att som tjänsteman kan man tänka i ett vidare perspektiv 
”[… familjesamtal kanske vore bra här…]” när de möter en part och dennes familj. Två 
respondenter säger sig också se när medling inte är den rätta metoden just i dagsläget. Två av 
respondenterna relaterade till att en tjänstemedlare kan tänka att medling är en konsekvens för 
gärningspersonen för brottet denne begått. Två respondenter har en uppfattning att de som 
arbetar inom socialtjänsten kan inneha ett gärningsmannaperspektiv. En respondent upplevde 
att som tjänsteman tänker man i hjälpande banor för gärningspersonen, man vill gärna hjälpa 
till mer än vad medlingsmetoden innefattar.  

”[… sen har man mera gärningsmannaperspektiv. Man är så insyltad i 
polisen och socialtjänstens perspektiv utan att man vet om det. Man måste 

lyfta det till en annan medvetande nivå för att komma underfund på hur 
gärningsmannainriktad ett samhälle är. Risken är stor att man för den 

här unge gärningsmannens skull vill medla, man ser att det är bra för honom 
för att man har ett gärningsmannaperspektiv”. 

 
Brist på tid kan kopplas till de båda begreppen kompetens och rättrådighet. Tjänstemedlaren 
har andra arbetsuppgifter och kan inte sitta och vänta på att ett medlingsuppdrag ska komma 
till en mindre kommun. Den mindre kommunen har eventuellt fem ärenden per år och då 
tappar tjänstemannen sin kunskap kring medlingen.  

” Vi jobbar ju inte bara med medling utan har annat också med ungdomstjänst, 
då blir det ju så att vi måste ju först och främst se till ungdomstjänsten för det 
är ju reglerad av lag. Ungdomarna är dömda till det och medling är man inte 
dömd till och risken är ju att vi har väldigt mycket att göra kring det här med 
ungdomstjänstärendena. Då blir ju medlingen en senare fråga som kommer 

på efterkälken”. 
 
Respondenterna framför att man är av tradition i socialtjänsten inriktade på att arbeta med 
gärningspersonens problem samt att man innehar ett gärningsmannaperspektiv. Det stämmer 
överens med Svanberg164 som åskådliggör att man inom socialtjänsten av tradition är inriktad 
på att arbeta med den unges personliga problem och eventuella orsaker till kriminalitet 
exempelvis droger, familjeproblem etc. Enligt Rytterbro165 om individen ser på sin tillvaro 
som orörlig och statisk, kommer individen att uppfatta sig som förvaltare av det som redan 
finns, som denna tradition att vara inriktad på den unges problem. Två av respondenterna 
menade att en tjänstemedlare kan tänka att medling är en konsekvens för gärningspersonen för 
brottet hon eller han begått. Enligt Baldry166 är en viktig egenskap hos medlaren att han eller 
hon förblir neutral, så en socialarbetare ska inte medla i ett ärende där denne är involverad i 
andra delar rörande gärningspersonen. Vidare enligt Baldry167 ska medlingsprogram vara väl 
strukturerade och se till den brottsutsattes samt samhällets behov och inte bara till 
gärningspersonens perspektiv. Strange168 visar på väsentliga fördelar för den brottsutsatte 
fortsatta liv efter en medling. 
 

                                                 
164 m.fl. (2000:8) 
165 Rytterbro (2002) 
166 Baldry (1998) 
167 Baldry (1998) 
168 Strange (2006) 
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Respondenterna var eniga då de upplevde att tjänstemedlare har brist på tid. Det anser Hjort & 
Johannisson169 är en orörlig organisation. Verksamheten benämns som orörlig och statisk och 
den kreativa processen är hindrad i sitt utförande. Verksamhetens drivkraft är ekonomisk 
rationalitet. En viss tid utmäts till ett uppdrag och den tiden ska hållas. I strukturen kring 
tjänstemedlarens organisation är det redan bestämt hur lång tid ett medlingsuppdrag kan ta 
och tjänstemedlaren förvaltar det redan bestämda genom att uppfatta att tiden inte riktigt 
räcker till. Tjänstemedlaren vet om sin roll och det är chefen som har dikterat spelreglerna.  
 
En respondent ansåg att det är väldigt vanligt att inneha en tjänst som innefattar 
ungdomstjänst med den unge gärningspersonen. Enligt Svanberg170 framkom det att det 
upplevs som medling är en metod som drunknar i alla andra arbetsuppgifter som 
socialtjänsten har. Rapporten berättar vidare att medling ofta är en arbetsuppgift som åligger 
en socialarbetare. Denna studies resultat visade att tjänstemedlaren även arbetar med 
ungdomstjänst. Enligt Baldry171 som beskriver medlingsförfarandet i Italien, anser även hon 
att socialarbetaren inte skulle vara involverad i den unge gärningspersonen om det är den 
socialarbetaren som ska var ansvarig för medlingen kring den unge.  
 

Slutsats rättrådighet tjänstemedlare 
• En tjänstemedlare har svårt att uppträda rättrådigt eftersom denne inte kan tacka nej 

till ett medlingsuppdrag även om denne har förkunskaper om någon av parterna  

4.3 Opartisk 

4.3.1 Lekmannamedlare 
Respondenterna var eniga om att en lekman hade de fördelarna med att inte vara inne i 
organisationen socialtjänsten. Det innebär att de inte får med sig kunskap av en del av 
parterna som de skulle ha kunnat få om de hade varit involverade i denna organisation. Det 
gör att en lekman vet mindre om parternas eventuella andra bekymmer eftersom 
lekmannamedlaren är en utomstående neutral person. 

 
”Lekmannamedlare går ju in med färska ögon och vi kanske vet att det här är en 
familj som är återkommande i socialtjänsten eller vi känner till att där finns det 

bekymmer redan tidigare och nåt sånt vet inte lekmännen ….]”. 
 

”[…lekmän är alltid mer neutrala och opartiska…] 
 

”[…det är fördelen att ha lekmannamedlare för då kan man ta in en annan 
medlare det är något som jag frågar alla medlare –Har du någon relation till dem 
här? Då kan det ibland hända att - Jamen gud de där känner ju jag. Då ska de ju 

inte ta ärendet då får jag leta reda på någon annan medlare så det är fördelen 
med att ha lekmannamedlare…]. 

 
Den empiriska datan indikerade starkt för att lekmannamedlaren är opartisk. Dessa 
erfarenheter kan även förstärkas av regionsamordnaren172 som kontinuerligt gör en 
utvärdering om hur parterna upplevde medlaren, den utvärderingen visade att alla hade 

                                                 
169 Hjort & Johannisson (1998) 
170 m.fl. (2000:8) 
171 Baldry (1998) 
172 Den som handhar lekmän 
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upplevt medlaren som opartisk och att de fick säga det de ville på medlingsmötet173. Det kan 
kopplas vidare till Norman174 att medlaren inte ska ha haft någon relation till någon utav 
parterna, varken privat eller på det professionella planet om så är fallet skulle det enligt 
Norman innebära att medlaren blir diskvalificerad som medlare. Även om parterna går med 
på det är det olämpligt om medlaren tidigare haft någon professionell kontakt med någon av 
parterna. Medlaren måste hantera medlingsärendena på ett rättvist och opartiskt sätt175. 
Opartisk är den som inte gynnar eller missgynnar någon part.  
 
Begreppet opartiskhet ansluts enligt den här studiens resultat till lekmannamedlaren då denne 
är helt ovetande om den klient han ska möta i ett förmöte har för tidigare kontakter med 
socialtjänsten. Lekmannamedlaren kan förhålla sig objektiv inför parterna eftersom denne inte 
har någon kunskap om parterna i andra sammanhang. Även till Rytterbros176 forskning om 
nätverksbegreppet, att ha tillgång till lekmannamedlare gör organisationen mer flexibel och 
mindre formaliserad i jämförelse med en tjänstemedlares organisation. Synsättet på nätverk är 
platt, löslighet och öppenhet jämfört med en organisation som ses som hierarkisk, stabil och 
stängd. Detta kan även kopplas till åklagarens organisation som enligt Rytterbro177 skulle 
kunna ses som hierarkisk, stabil och stängd när de enligt Landberg & Åström178 är negativt 
inriktade mot lekmannamedlarens funktion. Denna studies empiri är i motsatsförhållande 
gentemot åklagarens perspektiv beträffande lekmannamedlaren. 
 

Slutsats lekmannamedlare opartiskhet 
• En lekmannamedlare kan uppträda opartiskt i och med att denne inte har någon 

förkunskap om parterna som medlingsuppdraget gäller.  
• Lekmannamedlaren kan tacka nej om denne har någon relation till någon av parterna i 

ett ärende och kan på så vis alltid gå in i ett ärende opartisk 

4.3.2 Tjänstemedlare 
Samtliga respondenter bedömer tjänstemedlarens opartiskhet som lägre än en lekmanna- 
medlare. Det kan bero på att en tjänsteman har andra arbetsuppgifter inom socialtjänsten som 
gör att de vet mer om parterna än vad som är bra när de tar ett medlingsuppdrag. En 
tjänstemedlare är ofta ensamma i kommunen att handha medlingsuppdrag. En tjänstemedlares 
arbetsuppgifter kan innefatta ungdomstjänst. Då arbetar de med gärningspersonen på flera 
sätt. Man kan dra med sig dessa kunskaper in i medlingsverksamheten.  Två respondenter 
ansåg även att det inte är bra om det är en part som umgås med deras barn eller om det gäller 
en kollegas barn. 

”Om man sitter på möten och man vet att ungdomen börjat använda droger och 
till exempel och så vet man att i övermorgon ska man träffa killen i ett förmöte. 
Och så har man hört att den killen har börjat använda droger då blir förmötet 

färgat av vad man vet. Hade ärendet lämnats till en lekman så hade denne 
aldrig hört att denne kille är misstänkt för att börja använda droger. Så då hade 

man gått in i förmötet helt ren.  Då blir inte killen opartiskt bedömd”. 
 

”Vi blir färgade av det vi vet innan, om vi har någon sån vetskap. 
Lekmän är ju alltid mer opartiska tycker jag”. 

                                                 
173 Brukarutvärdering.Våren-06 
174 Norman (1999) 
175 Norman (1999) 
176 Rytterbro (2002) 
177 Rytterbro (2002) 
178 Landberg & Åström (2004) 
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Denna studies resultat indikerar att tjänstemedlarens opartiskhet och neutralitet kan vara lägre 
än lekmannamedlaren. På grund av deras insyn i socialtjänstens verksamhet och tidigare 
erfarenheter av familjerna som kan vara återkommande inom socialtjänsten. Men enligt 
Eu:s179  och regeringens rekommendationer skall medlarna vara neutrala och opartiska180. 
Norman181 rekommenderar att för att vara en bra medlare ska hon eller han vara en 
nytänkande individ, som är utanför konflikten. Innebörden av att ha erfarenheter av de 
familjer som kan vara återkommande inom socialtjänsten gör att medlaren kan ha byggt upp 
en förförståelse kring de tvistande parterna. Detta skulle kunna inverka på tjänstemedlarens 
förmåga att fungera som en bra medlare. Norman anser vidare att medlaren inte skall ha haft 
någon part på det professionella planet. Om så är fallet skulle det enligt Norman innebära att 
medlaren blir diskvalificerad som medlare.  

 
Slutsats tjänstemedlare opartiskhet 

• En tjänstemedlare är anställd som medlare av den egna kommunen och kan på så vis 
inte tacka nej till ett medlingsuppdrag även om denne har en av parterna i ett ärende 
sedan tidigare.  

• Tjänstemedlaren har svårt att uppträda opartiskt eftersom de ofta är den enda som 
handhar medling i den egna kommunen och ingen annan medlare finns att tillgå. 

4.4 Den specifika skillnaden 
Utifrån denna studies intervjuresultat går det att se ett mönster av att en lekmannamedlare är 
mer opartisk än en tjänsteman. Den specifika skillnaden dem emellan är att en tjänsteman är 
anställd av socialtjänsten, vilket gör att hon eller han kan vara part i medlingen. Enligt 
Norman182 om man vet något om parterna kan det skapa en bias samt förförståelse kring 
parterna. Men har medlaren en god självkännedom och är medveten att det kan ske, kan den 
lämna egot vid socialtjänstens dörr och gå in i medlingsförfarandet. I denna studies intervjuer 
uppkom det att en tjänstemedlare kan ha ett gärningsmannaperspektiv, som kan innebära att 
tjänstemannen vill medla för den unge gärningspersonens skull. Det framkom även att 
tjänstemedlaren kan ha fått någon vetskap om någon av parterna i vissa medlingsfall; det får 
eventuellt som konsekvens att tjänstemannen blir färgad av vad den vet innan om parten. 
Detta kan kopplas vidare till Rytterbros183 resonemang om att den orörliga organisationen kan 
vara ett hinder i en kreativ process som medlingen innebär. Hjort & Johannisson184 anser 
vidare att uppbyggnaden kring socialtjänstens struktur kan komma att betraktas som ett 
begränsat regelverk, som i fallet ovan om tjänstemedlaren som upplever 
gärningsmannaperspektiv eller har någon kännedom om parterna kring ett medlings- 
förfarande.  
 
Två respondenter uttrycker sig liknande att det som är specifikt med lekmän är att det är ett 
ideologiskt ställningstagande. Lekmannamedlaren är en utomstående, opartisk och neutral 
person som inte är i organisationen på det viset som kanske en tjänsteman är. 
Lekmannamedlaren är en person från närsamhället som ger medel och håller i det här mötet. 
Enligt Hjort & Johannisson185 är en person som åtar sig ett uppdrag en entreprenör. Denne 

                                                 
179 recommendation (2002)10 of the committee of  Minister on mediation in civil matters  
180 prop.2001/02:126 
181 Norman (1999) 
182 Norman (1999) 
183 Rytterbro (2002) 
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185 Hjort & Johannisson (1998) 
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drivs av existentiell motivation, engagemangets flyt och ansvar för uppgiften och 
medlingsuppdraget får ta den tid det tar.  Det innebär vidare att parterna som är i sin egen 
konflikt kan mötas och lösa det. Det blir väldigt tydligt med en lekman. En respondent menar 
att man som lekman kan göra lite efter sitt eget huvud, de är inte lika låsta i formerna som 
man ändå måste vara som tjänsteman.  En tjänsteman är styrd av organisationen 
socialtjänstens formella regler och lagar. Enligt Hjort & Johannisson186 definition av en 
orörlig organisation så är tjänstemedlareorganisationen orörlig och statisk. 
 

”Lekmän kan göra ostyrda saker som vill väl och når en lyckad utgång för brottsoffret 
eller gärningsperson. Ibland gör en lekman ett eget frivarv för den goda sakens skull. 

Lekmän är friare som amatörer”. 
 
Enligt Rytterbro187 speglar detta att en orörlig organisation betraktas som ett begränsat 
regelverk. Som respondenten uttrycker sig: låst i formerna som man ändå måste vara som 
tjänsteman. Rytterbro beskriver vidare att en orörlig organisation är som en motbild vid 
kanalisering av den egna passionen kring en medling. Respondenten uttrycker här att en 
lekman kan göra ”ostyrda saker” som når en lyckad utgång för parterna i en 
medlingssituation.  
 
Det empiriska resultatet visade även en åtskillnad i anslutning till vilket förhållningssätt man 
hanterar medlingsuppdraget på. Vid ett uppdrag en lekmannamedlare skulle anvisas förhörs 
det om medlaren har någon vetskap om parterna, har medlaren det tilldelas uppdraget till en 
annan lekmannamedlare. En tjänsteman får medlingsuppdraget även om den har den ena av 
parterna i exempelvis ungdomsvård. Enligt lagen om medling (2 002:445) (om medling med 
anledning av brott) ska medlaren vara rättrådig samt opartisk. Det innebär att man handlar på 
ett moraliskt riktigt sätt enligt någon samhällelig norm, och att man är neutral, objektiv och 
inte gynnar eller missgynnar någon part.  

5. Slutdiskussion 
Syftet med denna studie var att utforska regionsamordnarens erfarenheter av 
lekmannamedlarens respektive tjänstemedlarens kompetens, rättrådighet samt opartiskhet. I 
detta kapitel kommer uppsatsens frågeställningar att besvaras utifrån de resultat som 
framkommit samt de utgångspunkter för analys som valts. Vissa delar av resultatet kommer 
att diskuteras mer ingående. Förslag på vidare forskning kommer att avsluta kapitlet.  

Dennas studies fokus är att undersöka respondenternas erfarenheter av lekmannamedlarens 
och tjänstemedlarens kompetens, rättrådighet och opartiskhet. För att vara en bra medlare ska 
medlaren bejaka dessa tre begrepp. Enligt prop.2001/02:126 syftas det till att medlaren ska 
iaktta objektivitet kring sitt medlingsförfarande. De olika remissinstanserna har delade åsikter 
kring lekmän respektive tjänstemän, vilken grupp som är mest lämpad att utföra 
medlingsuppdraget och vem som lever upp till lagens tre begrepp. 
 
Resultatet från denna studie visar att en lekmannamedlare kan vara högt utbildad i sin 
yrkesroll. Resultatet visade även att en lekman får en kontinuitet i sitt medlande och får 
erfarenhet av medling. En annan aspekt av kompetens är att en regionsamordnare får ett större 
urval av medlare, då en grupp lekmän kan inneha olika kompetenser som kan passa ett visst 
medlingsärende. Det gör att en lekmannagrupp kan leva upp till Ellströms188 fem olika 
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variabler av yrkeskunnande. En lekman kan ha formell kompetens och det innebär att 
medlaren har ett formellt betyg på sin kompetens. En lekman kan inneha reell kompetens som 
är den faktiska kompetensen som en individ har, som leder till att individen kan utnyttja den 
kompetensen för att lösa en uppgift eller sitt arbete. Lekmannen får även en erfarenhet av 
medling som gör att den får en utnyttjad kompetens, och som kommer till faktisk användning 
i arbetet. Det innefattar även ett yrkeskunnande som är den kompetensen som krävs för att 
utföra ett arbete på ett framgångsrikt sätt.  Ett yrkeskunnande är den kompetensen som 
formellt eller informellt åläggs och efterfrågas för ett visst arbete; det kan jämföras med att en 
lekmannagrupp är flera och att regionsamordnaren kan välja ut en medlare som passar för ett 
visst medlingsuppdrag189. 
 
Denna studies resultat visar att en tjänstemedlare är socionomutbildad. Tjänstemedlarna som 
medlar i tjänsten är få och får inte en kontinuitet i sitt medlande. Eventuellt har de fem 
ärenden per år. Tjänstemedlaren har kunskap och information om medling och kan delge det i 
sin kontakt med olika instanser i samhället. Enligt Ellström190 lever tjänstemedlaren upp till 
formell kompetens. De innehar ett betyg ifrån socionomprogrammet, ett formellt betyg på sin 
kompetens. Reell kompetens innebär den faktiska kompetens som en individ har, som leder 
till att individen kan utnyttja det för att lösa en uppgift eller sitt arbete. Tjänstemedlaren 
delger information om medling och löser då informationsdelen i samhället. Denna del 
innefattar även att tjänstemedlaren får en utnyttjad kompetens. Även när man delger ett 
samhälle information så är det att tjänstemedlaren har en kompetens som krävs för att utföra 
ett arbete på ett framgångsrikt sätt. Denna studies resultat visar att en tjänstemedlare kan vara 
en laddad bild för parterna. Människor i ett samhälle kan ha fördomar om socialtjänsten och 
när det kommer en tjänstemedlare kan parterna se myndigheten; socialtjänsten. Det gör att det 
är svårt att leva upp till det yrkeskunnande som formellt eller informellt efterfrågas för ett 
visst arbete. Enligt Norman191, vid val av medlare, kan det finnas anledning att välja någon 
med tillräcklig hög status, sett utifrån parternas perspektiv. 
 
Sett utifrån författarnas tolkning verkar en lekmannamedlare inneha inre kompetenser för 
själva medlingsuppdraget. Tjänstemedlaren verkar ha yttre kompetenser som innebär att delge 
information i samhället, och att tjänstemedlaren kan hjälpa en part som behöver annat bistånd 
inom socialtjänstens utbud. 
 
Denna studies resultat visar att en lekmannamedlare kan tacka nej till ett uppdrag om 
medlaren har någon kännedom om parterna. Lekmannamedlaren är engagerad och har tid för 
sitt uppdrag. Rättrådighet är när en individ handlar moralisk riktigt enligt någon samhällelig 
norm192. I ett medlingsuppdrag innefattar det att en medlare ska vara opartisk. De laglydiga 
och de opartiska människorna är också rättrådiga enligt Aristoteles193

Då är det en norm att lekmannamedlaren ska tacka nej till ett uppdrag om hon eller han har 
någon vetskap om parterna. Det innefattar att ett medlingsärende kan hanteras rättrådigt av 
lekmannamedlaren. Regionsamordnaren kan då välja någon annan lekmannamedlare, och 
handlar då moraliskt riktigt enligt medlingens normbeskrivning att medlaren ska vara 
opartisk. Norman194 ger tydliga direktiv att en opartisk medlare inte skall ha haft någon part i 
det professionella arbetet.  
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Denna studies resultat indikerar att man som tjänstemedlare kan ha ett gärningsmanna- 
perspektiv. Det stämmer överens med Svanberg195 rapport som belyser att man inom 
socialtjänsten av tradition är inriktad på att arbeta med den unges personliga problem. Enligt 
Aristoteles innefattar rättrådighet och dygd att individen är lagom. Individen ska välja den 
mittersta vägen av ytterligheter196. Man kan se utifrån gärningsmannaperspektiv och 
brottsofferperspektiv att det är två ytterligheter. Medlaren bör vara neutral och välja en lagom 
väg enligt Aristoteles, och gör medlaren det är den även opartisk. Enligt Norman197 är 
opartiskhet när medlaren inte har något eget intresse av utfallet i tvisten. Innehar då medlaren 
ett gärningsmannaperspektiv så har den ett eget intresse i tvisten. Detta kan kopplas vidare till 
brukarutvärderingen av regionsamordnaren, vilken ansvarar för både lekmän och tjänstemän. 
I den studiens resultat framkom det att en part hade upplevt att medlaren tog 
gärningspersonens parti.  
 

”Förstår idén med medling och tycker det är bra, men… det kändes som det 
 ställdes krav på den som drabbades att man skulle medverka i medlingsmötet 

 för förövarens skull.” 
 
Resultatet visade även att man som tjänstemedlare kunde ha den unge gärningspersonen i sitt 
professionella arbete. Det innefattar att man arbetar med den unge gärningspersonen på flera 
sätt i så kallad ungdomstjänst. Enligt Baldry198 och Norman199 är det olämpligt att agera som 
medlare då hon eller han har haft den unge i sin professionella omsorg. De rekommenderar att 
medlaren inte skulle ha haft en relation tidigare till någon part i medlingen. 
 
Den empiriska datan indikerar starkt att lekmannamedlaren är opartisk och neutral. 
Exempelvis Silvermans200 tabulering opartisk visade att respondenterna benämnde 
lekmannamedlaren 16 gånger till denna teoretiska utgångspunkt. Lekmannamedlaren är enligt 
denna studies resultat opartisk samt ofärgad av parterna på grund av att de inte har insyn i 
socialtjänsten. Medan kategorin tjänstemedlare fick 7 minus på samma teoretiska 
utgångspunkt, opartiskhet. Respondenterna uppger att tjänstemedlaren kan vara partiska samt 
färgade av vad de redan innan kan veta om individen som skall genomgå medling. Det gav 
associationerna201 att lekmannamedlaren är mer opartiska än tjänstemedlaren och det 
fastställdes i denna studies resultat.  
 
Respondenterna menade på att en lekman inte är inne i organisationen socialtjänsten, helt 
enligt Baldry202, Norman203 och EU: s rekommendationer204. Medlarna bör vara neutrala och 
opartiska samt att de båda parterna medlingsärendet gäller bör ha samma möjligheter att 
påverka ärendeutgången. Den information som kommer fram under medlingsmötet bör vara 
konfidentiellt, så att det inte används om inte bägge parterna eller nationell lagstiftning 
uttryckligen ger sitt tillstånd till det205. 

                                                 
195 m.fl. (2000:8) 
196 Internet 6 
197 Norman (1999) 
198 Baldry (1998) 
199 Norman (1999) 
200 Silverman (2005) 
201 Silverman (2005:225) 
202 Baldry (1998) 
203 Norman (1999) 
204 Internet 2 
205 Internet 2 
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Sverige använder sig av både lekmän och tjänstemän eftersom regeringen ännu inte har 
underlag för att förorda det ena eller det andra systemet206. Både tjänstemedlare och 
lekmannamedlare får som regel en utbildning innan de utför själva medlingsuppdraget, vilket 
är en fem dagars utbildning i Brå: s regi. Detta kan jämföras med Frankrike som bara 
använder sig av lekmän och där det inte finns några särskilda krav på utbildning för medlarna. 
Storbritannien använder sig av en anställd som sköter det administrativa kring medlingen, 
medan själva medlingsförfarandet mellan parterna sköts av lekmän207. 
 
I Norden har Norge kommit längst i frågan vem som ska vara ansvarig för medlingsprocessen. 
Medlingen i Norge sköts av lekmän som väljs av en kommitté bestående av en representant 
från polisen, en från åklagaren och en medlingssamordnare. Medlaren behöver ej ha något 
speciellt yrke och denne väljs för fyra år i taget. Finland har både tjänstemedlare och 
lekmannamedlare i landet208. Danmark har nästan helt avskaffat medling209. Detta tycker vi är 
förunderligt, för ur ett ekonomiskt perspektiv så är medling mycket billigare och mindre 
tidskrävande än en rättegång. EU rekommenderar medling där en rättegång inte fyller sitt 
ändamål med hänsyn till kostnaderna och formaliteterna, eller då parterna har ett behov av att 
söka förståelse för det inträffade och ha en dialog med varandra210. Medling är inte bara en 
billigare metod för att skapa rättvisa – till skillnad från rättegång - utan Sherman och 
Strangs211 studier visar också att ett nytt rättvisetänkande kan förändra människors liv till det 
bättre. Sherman och Strang samt Strange212 undersöker den brottsutsattes fördelar med 
medlingen samt även om det kan få gärningspersonen att sluta begå brott. Deras resultat visar 
att medling medför statistiskt säkerställda väsentliga fördelar för brottsoffer, och varaktiga 
och väsentliga minskningar av brottsoffers hämndbegär gentemot sina förövare. 
 
Den specifika skillnaden mellan lekmannamedlaren och tjänstemedlaren som vi har diskuterat 
detaljerat med varandra eftersom den frångår lagen medling vid brott (2 002:445). Enligt 
lagen ska medlaren vara rättrådig och opartisk men förhållningssättet kring ett 
medlingsuppdrag då tjänstemedlaren ska hålla i medlingen; enligt denna studies resultat och 
Svanberg213 rapport, är att en tjänstemedlare även kan hålla i den unge gärningspersonens 
ungdomsvård. Rättrådig innebär att individen ska handla på ett moraliskt riktigt sätt enligt en 
samhällelig norm. Det som är normen vid medling är att medlaren ska vara opartisk. Opartisk 
innebär att man är objektiv och inte gynnar eller missgynnar någon part i medlingen. 
Tjänstemedlarens största hinder är organisationen socialtjänsten. Den kan vara enligt 
Rytterbro214 ett begränsat regelverk och kan hindra den kreativitet som medlingen kräver. 
Organisationen hindrar en tjänstemedlare att utföra medlingen på ett opartiskt och rättrådigt 
sätt. En lekmannamedlare kan ta sig ett frivarv för att gynna medlingsprocessen och dess 
involverade parter, lekmannen är inte styrd av socialtjänstens formella regler och krav som 
kan kväva en passion. 
 
Denna studies resultat indikerar att lekmannamedlaren är mer opartisk än tjänstemedlaren. 
Vår vision inför framtiden är att medling skulle kunna genomföras av lekmän i Sverige och att 
                                                 
206 prop.2001/02:126 
207 Internet 7 
208 Internet.7 & 8 
209 Lind (2007) 
210 Internet 2 
211 Sherman & Strang (2004) 
212 Strange (2006) 
213 m.fl (2000:8) 
214 Rytterbro (2002) 
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dessa lekmän skulle kunna handledas av en tjänsteman. Denna tjänsteman skulle förmedla 
medlingsuppdrag till lekmannamedlarna samt sköta det administrativa inom medlings- 
processen och kontakter med polis, åklagare, frivården, socialtjänst samt övriga 
samarbetspartners. En annan vision inför framtiden vore att tjänstemedlaren inte håller i den 
unges kontraktsvård utan är enbart anställd för medling och medlareprocessen. Detta måste 
dock forskas vidare på och noggrant undersökas. Vår vision för framtida medlingssystem 
används redan i dagsläget av vissa kommuner i Sverige215 och liknar Norges och 
Storbritanniens medlingsprocess. Det är i enlighet med Hjort & Joannisson216 som anser att 
varje verksamhet är i behov av nyskapande och lärande och många projekt med det syftet 
drivs inom etablerade strukturer. Entreprenören behöver ofta ett stort organisationsstöd i sin 
organiseringssträvande. Den formella organisationen kan hjälpa sina egna entreprenörer att 
tydliggöra arbetet och fokusera på deras specifika möjligheter. Lekmannamedlaren är 
entreprenören och den formella organisationen är tjänstemannen som tar hand om sin 
lekmannagrupp och hjälper dem med den administrativa delen kring ett medlingsförfarande. 
 
Till denna studie användes ett induktivt angreppssätt eftersom empirin är kunskapskällan. Det 
saknas kunskap och forskning kring lekmannamedlare och tjänstemedlare. Utifrån denna 
studies resultat har vi formulerat en ny hypotes som lyder följande: en lekmannamedlare är 
mer opartisk och rättrådig än en tjänstemedlare. 
 
Förslag till vidare forskning är att undersöka lekmannamedlare och tjänstemedlare ytterligare, 
och vad de tre begreppen kompetent, rättrådig och opartisk innebär i praktiken. Utifrån att 
Sverige får en obligatorisk lag den första januari 2008. Denna lag innebär ett obligatorium för 
kommunerna att erbjuda unga gärningspersoner under 21 år medling. 

                                                 
215 12 kommuner använder detta system. Wahlin (2007) forskningsansvarig på Brå. 
216 Hjort & Johannisson (1998) 
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Bilaga 1. 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka regionssamordnarens erfarenheter av lekmannamedlare och 
tjänstemedlare, fördelar samt nackdelar, tolkat utifrån medlingslagens (2 002:445) begrepp 
kompetent, rättrådig samt opartisk. 
 
Intervjuguide; 
Studiens frågeställningar är styrda av syftet. 
Bakgrund på den intervjuade; 
Yrkesutbildning?  
 
Den egna rollen i ett medlingsuppdrag; 
Vilken är din roll kring ett medlingsärende? 
Har ni genomgått medlarutbildning? 
Gav den något utöver din egen utbildning? 
Upplever du att det ger dig något att hålla på med medling? 
Sker det återkoppling till medlaren, som medlat i ärendet? 
Ges det handledning/stöd åt dina medlare? Vilket? 
 
Val av instrumentet lekman eller tjänsteman av x-kommunen; 
-Varför valde denna kommun lekmän respektive tjänstemän? 
- Är man styrd från ledningen? Ideologi? 
-Hur rekryterades dessa till medlingen? 
-Vad anser du att man bör titta på när man ska avgöra om en person är lämpad för att bli medlare? 
Kan du beskriva dina erfarenheter av lekmän/tjänsteman kring din verksamhet? 
Kan du beskriva det positiva kring din verksamhet? 
Kan du beskriva det negativa kring verksamheten? 
 
Egenskaper i rollen om medlare; 
-Vilken utbildning ges till medlaren? 
-Vilka kunskaper anser du att en bra medlare besitter? 
-Vilka personliga egenskaper anser du som viktiga? 
 
Fördelar med lekmän respektive tjänsteman som medlar; 
Kan du beskriva fördelar med lekmän respektive tjänstemän? 
 
Nackdelar med lekmän respektive tjänstemän som medlar; 
Kan du beskriva nackdelar med lekmän respektive tjänstemän? 
 
Vad anser du vara skillnaden mellan lekman respektive tjänsteman? 
Vad anser du vara specifikt för en lekman respektive tjänsteman kring medlingsförfarandet? 
Kan du beskriva vilka skillnader du upplever mellan lekman respektive tjänsteman? 
Är det något för övrigt du vill förmedla om medling? 
 
Den som intervjuar har som kategorisering som denne kan komma ihåg att låta 
respondenten svara upp emot är: Tid, ekonomi, engagemang, kompetent, rättrådig och 
opartisk 
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Bilaga 2. 

Hej! 
Vi är två studenter som är intresserade av medling som en metod. Vi heter Helena Blomqvist 
och Camilla Olsson och går sista terminen på Örebro Universitets socionomprogram.  
Nu under våren-07 ingår det i kursen att göra en C-uppsats som vi vill göra inom ämnet 
medling. 
 
Vi vill ta reda på mera om medlarrollen och dess utövande uppdelat på lekman respektive 
tjänsteman och vårt syfte lyder så här; 
 Syftet med uppsatsen är att undersöka regionssamordnarens erfarenheter av 
lekmannamedlare och tjänstemedlare, fördelar samt nackdelar, tolkat utifrån medlingslagens 
(2 002:445) begrepp kompetent, rättrådig samt opartisk.  
 
Och då vill vi gärna intervjua dig, utifrån intervjuerna ska vi skriva en uppsats med kvalitativ 
inriktning. Ditt deltagande är frivilligt och dina svar redovisas konfidentiellt så att du inte blir 
igenkänd av dem som läser uppsatsen. Du har rätt att avbryta din medverkan när du vill eller 
att avstå att svara på de frågor du inte vill svara på. Vid intervjun kommer bandspelare att 
användas. Vi Helena & Camilla är de enda som kommer att lyssna på bandet, som kommer att 
förvaras säkert av oss tills vi har gått igenom materialet. Sen förstörs bandet. Intervjun 
beräknas ta cirka en timme och vi träffas enligt överenskommelse. Om så önskas erhålles en 
upplaga av uppsatsen då den är färdigställd. 
 
Vår handledare heter Gunnel Drugge. Hon finns tillgänglig på Örebro Universitet.  
(Mejl adress) 
 
 
Deltagandet är helt frivilligt men vi blir glada om du vill vara med. Om du har något du 
undrar över eller har några frågor är du mycket välkommen att ringa oss; 
 
Helena Blomqvist (telefonnummer)                  (Mejl adress) 
Camilla Olsson     (telefonnummer)                  (Mejl adress) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tack på förhand hälsar vänligen Helena & Camilla. 
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