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1. Inledning 
Ungdomsbrottsligheten har ökat kraftigt i både Sverige och övriga Europa under 

efterkrigstiden. Det är emellertid oklart om denna ökning är ständigt stigande eller sker under 

vissa perioder med avbrott. I Sverige misstänktes under år 2007 cirka 21 400 ungdomar 

mellan 15-20 år för brott mot brottsbalken. Ungdomar är enligt aktuell kriminalstatistik den 

mest brottsaktiva åldersgruppen i samhället. Enligt både internationell och svensk forskning 

är ungdomsåren den tidsperiod då flest personer är brottsaktiva. Detta avtar sedan från cirka 

20 års ålder. Butiksstöld, cykelstöld samt skadegörelse utgör de vanligaste brottstyperna bland 

ungdomar. Även personrån och misshandel anses vara relativt vanliga ungdomsbrott (Brå, 

2008:23). Under 1980-talet började brottsoffrens utsatta situation att uppmärksammas. 

Brottsofferjourer och kvinnojourer ökade då och fortsatte att öka in på 1990-talet. I och med 

att fokus på brottsoffren ökade, steg samtidigt medvetenheten och kunskapen om deras behov 

och reaktioner. Även förändringar i lagstiftningen har under senare år bidragit till att lyfta upp 

frågan ytterligare. Bland annat har brottsoffer generellt sett lättare att få ekonomisk 

kompensation i och med detta. Brottsoffren har även fått exempelvis rätt till stödperson och 

målsägandebiträde i samband med att de utsatts för brott (a.a). 

De första medlingsprogrammen med syfte att brottsoffer och gärningsman skulle mötas i ett 

samtal utvecklades i USA år 1971. Olika medlingsprogram har sedan vidareutvecklats och 

återfinns nu i ett flertal länder i världen, Europa och Norden. Det finns dock vissa skillnader 

mellan olika länder med avseende på syftet med medlingsverksamheten. I vissa länder kan ett 

medlingsmöte mellan gärningsman och brottsoffer vara ett alternativ till åtal, påföljd eller 

rättegång. De medlingsprogram som först utvecklades i USA syftade till att gärningsmannen 

genom att träffa brottsoffret då fick möjlighet att, om möjligt, gottgöra sin gärning. Andra 

olika syften som denna verksamhet hade var bland annat att undvika förseningar, utgifter, 

obehag, avlasta rättsväsendet samt försöka minska den växande ungdomsbrottsligheten. Dessa 

program utgjorde samtidigt ett alternativ till traditionella rättegångar eftersom medling vid 

brott kunde utgöra en rättslig påföljd (Nehlin, Lindström, & Svanberg, 1998). Lagen 

(2002:445) om medling med anledning av brott infördes i Sverige år 2002, efter att en 

utvärdering gjorts av en försöksverksamhet som startade år 1998. Denna lag tillkom och 

utgick ifrån vad som framkom i proposition 2001/2002:126. Nämnda lag är inte införd i 

påföljdssystemet i Sverige och är därför inte detaljreglerad. Medling vid brott i Sverige enligt 

lagen (2002:445) förutsätter brottsoffrets frivilliga medverkan, vilket är en av anledningarna 

till att den inte utgör en påföljd inom rättssystemet. Medlingsviljan kan dock ha betydelse vid 

bedömning om åtalsunderlåtelse ska meddelas (Prop. 2001/2002:126).  

 

I Örebro kommun infördes medlingsverksamheten i projektform år 2004. Sedan början av år 

2007 bedrivs verksamheten av socialtjänsten på heltid. Målgruppen är unga gärningsmän 

mellan 12 och 21 år samt brottsoffer i alla åldrar. Gärningsmannen ska emellertid vara 

folkbokförd i Örebro kommun (Medlingsverksamheten i Örebro kommun, 2009). 

Forskningen och kriminalpolitiken har under de senaste decennierna alltmer kommit att 

innefatta även brottsoffret och den situation denne befinner sig i (Lindgren, 1997).  

 

 En av författarna genomförde sin praktiktermin på socialtjänsten i Örebro kommun. Genom 

detta kom denne i kontakt med medlingsverksamheten. Praktikplatsen har ett så kallat PUtC-

avtal (avtal om Praktik- och UtvecklingsCentrum) med Örebro universitet vilket innebär att 

studenten på uppdrag av praktikplatsen skriver en uppsats på c-nivå. Medlingsverksamheten 

önskade en utvärdering av det arbete de bedriver vilket gjorde att författarna beslöt att 

genomföra denna studie. En fullständig utvärdering av verksamheten var inte genomförbar på 



3 

 

grund av de etiska dilemman som beskrivs under avgränsning och urval i metodavsnittet. Ett 

annat alternativ som författarna övervägde var att fokusera på gärningsmän som deltagit vid 

medling i brott i Örebro kommun. Då de flesta av dessa gärningsmän var minderåriga valde 

författarna att istället fokusera på myndiga brottsoffer. Även detta för att undvika etiska 

problem. 

 

Författarna har definierat nyckelord som används i detta arbete för att klargöra vad som 

menas med vissa begrepp och för att förhindra eventuella missförstånd. Dessa återfinns i 

Bilaga 1. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att med en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod få en 

djupare kunskap av brottsoffers upplevelser och erfarenheter av medling vid brott i Örebro 

kommun.  De frågeställningar som studien fokuserar på är: 

 Hur beskriver brottsoffer sina erfarenheter och upplevelser av medling vid brott? 

 Hur överensstämmer deras beskrivningar med medlingsverksamhetens och lagens 

syfte och mål? 

 Hur kan Antonovskys teori om känsla av sammanhang (KASAM) förklara brottsoffers 

upplevelser av deltagande i medling vid brott? 

1.3 Bakgrund  

1.3.1 Filosofin bakom medling - Reparativ rättvisa  

I det svenska rättsystemet tillämpas det retributiva systemet, det vill säga det bestraffande 

systemet. Medling vid brott bygger däremot på filosofin om reparativ rättvisa. Den reparativa 

rättvisan sätter båda parter, gärningsman och brottsoffer, i fokus där de genom förhandling 

och dialog försöker nå en uppgörelse och/eller en försoning. Gärningsmannen erkänner sin 

skuld och försöker i någon form gottgöra och/eller reparera den skada som uppstått. Utifrån 

detta hålls gärningsmannen ansvarig för sina handlingar (Nehlin, m.fl.,1998). För att 

brottsoffret inte ännu en gång ska känna sig kränkt krävs det att gärningsmannen har en 

ångerfull inställning vid medlingen för att mötet ska kunna bli konstruktivt (Brå, 2005:14). 

Brottsoffret och gärningsmannen får genom medling en chans att eventuellt försonas samt en 

möjlighet att lämna händelsen bakom sig. Förhoppningen med detta är att brottsoffret ges 

möjlighet att bearbeta de negativa känslor som eventuellt uppstod i samband med 

brottstillfället. Genom minskad bitterhet och mindre eventuella hat- och hämndkänslor hos 

brottsoffret finns en ökad chans till förlåtelse gentemot gärningsmannen. Även 

gärningsmannen ska förhoppningsvis genom medlingen återintegreras i samhället och avstå 

från fortsatt brottslighet (Nehlin, m.fl., 1998). 

1.3.2 Vad är medling vid brott? 

Medling kan beskrivas som en konfliktlösningsmetod där två parter tillsammans med en 

opartisk och oberoende medlare skall försöka lösa en konflikt (Brå, 2005:14).  Medling vid 

brott avser däremot att det är ett brott som har begåtts av en eller flera personer mot någon 

annan. Vid denna typ av medling är avsikten inte att lösa en konflikt. Istället är syftet att 

inblandade parter ska få en bättre förståelse av den uppkomna situationen, vilka konsekvenser 
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brottet har fått samt varför det hände. Brottsoffret ges därmed tillfälle att bearbeta de rädslor 

och känslor som brottet kan ha orsakat. Gärningsmannen ges också möjlighet att reflektera 

över sitt brott och samtidigt ta sitt ansvar för följderna samt i möjligaste mån lindra den skada 

som brottet kan ha orsakat brottsoffret. En förutsättning för att medling skall kunna 

genomföras är att båda parter deltar frivilligt (Nehlin, m.fl., 1998). Ur ett brottsofferperspektiv 

kan medling ses som en möjlighet för denne att ställa frågor till gärningsmannen och 

samtidigt beskriva sin personliga upplevelse av brottet. I och med att denna process 

genomförs ges brottsoffret möjlighet att minska de negativa känslorna som brottet kan ha gett 

upphov till, som exempelvis oro, depression, ångest och vrede (a.a). 

1.3.3 Medling vid brott i ett historiskt perspektiv 

De första amerikanska medlingsprogrammens syfte var att gärningsmannen genom att möta 

sitt brottsoffer därmed fick möjligheten att gottgöra sin gärning. Andra syften var bland annat 

att undvika utgifter, förseningar och obehag. Medling var ett alternativ till rättegångar 

(Nehlin, m.fl., 1998). Medlingsverksamhet finns idag i ett flertal länder och världsdelar. Dock 

skiljer sig de olika ländernas verksamheter åt på flera sätt. Dessa skillnader är exempelvis att 

medling vid brott i vissa länder kan användas istället för åtal, påföljd eller rättegång. Medling 

kan också vara en del av en påföljd eller ett komplement till en rättsprocess. Medlingen riktar 

sig både till gärningsmannen som en åtgärd och som ett stöd för brottsoffret. Genom medling 

skulle rättsväsendet kunna avlastas samtidigt som det är ett av sätten att bemöta en växande 

ungdomsbrottslighet. Beroende på vilket land man avser kan organisationen och 

finansieringen av verksamheten se olika ut. Även urvalet om vad som lämpar sig för medling 

skiljer sig mellan länderna, till exempel gärningsmannens tidigare brottsbelastning, ålder samt 

typ av brott. Medlingsverksamhet kan även beroende av vilket land som avses till exempel 

organiseras av frivilliga hjälporganisationer, föreningar och lokala myndigheter (a.a). 

1.3.4 Medling i Sverige 

1998 utvärderades försöksverksamheter som resulterade i att en statlig utredning utredde 

medlingens roll i rättssystemet. Av denna utredning framgår att medling inte skulle bli en 

särskild påföljd eftersom medling förutsätter att brottsoffret frivilligt medverkar. Dock 

föreslogs att domstolen skulle kunna ha i beaktande om medling genomförts vid utmätandet 

av påföljd (prop. 2001/02:126). Medlingen i Sverige organiseras av den kommunala 

socialtjänsten i respektive kommun. Syftet med detta är att medling skall vara tillgänglig 

oberoende av vilken kommun man bor i. Utredningen syftade på att genom detta 

tillvägagångssätt integrera medling med socialtjänstens övriga verksamhet. Den främsta 

åldergruppen bland gärningsmän föreslogs vara i åldrarna 15 till 17 år, men ingen åldersgrupp 

skulle helt uteslutas. Några särskilda brottstyper ansågs inte heller uteslutas från medling men 

sexualbrott samt offerlösa brott bedömdes som olämpliga. Denna utredning ledde vidare till 

att Sverige införde en särskild lag om medling år 2002. Lagen (2002:445) om medling med 

anledning av brott är en så kallad ramlag, det vill säga den är inte detaljreglerad, på grund av 

att den inte är införd i det svenska påföljdssystemet (a.a). Lagen (2002:445) om medling med 

anledning av brott kommer fortsättningsvis i studien att benämnas som medlingslagen. 

1.3.5 Medling i Örebro  

Medlingsverksamheten i Örebro kommun startades i projektform år 2004. Sedan februari år 

2007 bedrivs verksamheten på heltid av en tillsvidareanställd socionom, det vill säga en 

tjänstemannamedlare, som ingår i socialtjänstens ordinarie verksamhet. Under år 2007 samt år 

2008 genomfördes 37 respektive 79 medlingar (Medlingsverksamheten, 2009). 

Organisatoriskt tillhör verksamheten Socialnämnd öster men riktar sig till samtliga ungdomar 
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mellan 12-21 år som är folkbokförda i Örebro kommun. Verksamheten omfattar förmöten och 

medlingsmöten. Förutom detta har medlaren även ansvar för samverkan, spridning av 

information om medling, dokumentation samt verksamhetsutveckling. Medlingsverksamheten 

bedriver arbetet under kontorstid, dock kan visst arbete pågå även under kvällstid. Kontoret är 

placerat vid Socialjourens lokaler i polishuset men tillgång finns även till ett samtalsrum vid 

socialkontoret på Ribbingsgatan. Tillsammans med Stödcentrum för unga brottsoffer ingår 

medlingsverksamheten i kommunens POSOM-grupp (psykiskt och socialt omhändertagande 

vid olyckor, kriser och katastrofer). Medlingsverksamheten deltar även i gemensamma 

gruppmöten tillsammans med Socialjouren och Stödcentrum för unga brottsoffer och de 

träffas varannan vecka (Medlingsverksamheten i Örebro kommun, 2009).  

2. Tidigare forskning 

2.1 Brottsoffer 

Begreppen brott och offer är ord som har funnits i det svenska språket sedan en längre tid, 

däremot är begreppet brottsoffer relativt nytt. Sammansättning av begreppet brottsoffer 

förekom först på 1970-talet.  De första studierna som var direkt inriktade på brottsoffer 

genomfördes under 1900-talet (Lindgren,1997). Internationellt sett har forskning kring 

brottsoffer ökat markant under senare år. I Sverige och i de övriga nordiska länderna har 

brottsofferforskningen fortfarande en liten spridning. Svensk forskning gällande brottsoffer 

har dominerats av brottsofferundersökningar som är utförda på nationell nivå. Dock har de 

under de senaste åren kompletterats med studier på lokal nivå. Forskning på lokal nivå visar 

att omkring 5 % av befolkningen drabbas av hälften av alla brott. De som vid ett tillfälle har 

blivit drabbade av brott löper högre risk att utsättas för det igen (Nääs, Carling, & Fahlén, 

2007). Störst risk att utsättas för upprepat brott har de som har varit utsatta för inbrott i butik. 

Vid bostadsinbrott är risken inte lika stor, dock är den något förhöjd. Studier gjorda i andra 

länder påvisar emellertid att upprepad utsatthet för brott är mycket vanligt vid inbrott i 

bostaden. Risken att fortsätta utsättas för brott är som allra störst i nära anslutning till det 

första brottet. Därför anses det vara viktigt att så snabbt som möjligt vidta förebyggande 

insatser (a.a).  

Viktimologi (läran om brottsoffer) har inriktats på hur brottsoffer kan hantera händelsen och 

vilka reaktionsmönster brottet bidrar till. Forskning visar att direkt efter ett brott kan en del 

brottsoffer gå in i en krisreaktion, där de i början saknar förmåga att handla rationellt eftersom 

de befinner sig i en chockfas.  Exempel på reaktion i chockfasen är panik, tomhetskänslor och 

overklighetskänslor. Så småningom övergår chockfasen till reaktionsfasen där offret reagerar 

genom oro, ångestkänslor eller minskat självförtroende. Ångesten framkallar 

försvarsmekanismer som förnekelse och bortträngning. Nästa fas som brottsoffret genomgår 

är bearbetningsfasen, där känslor som brottets orsaker försöks bearbetas. Oklarheter om 

brottshändelsen kan leda till en ökad rädsla och otrygghet. Offret kan börja fantisera kring 

gärningsmannen, inte vilja vistas utomhus vissa tider på dygnet eller helt ändra sitt 

livsmönster. Den sista fasen är nyorienteringsfasen där offret börjar återgå till sin vardag. 

Många brottsoffer upplever däremot inte några större påfrestningar eller känslomässiga 

förändringar. De praktiska och materiella bekymmer som kan uppstå för brottsoffer kan 

däremot upplevas som besvärliga. Detta gäller bland annat företag som upprepade gånger 

utsätts för till exempel skadegörelse (Brå, 2000/2).  
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2.2 Medling vid brott 

1997 fick Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag av regeringen att bedriva samt följa upp 

en försöksverksamhet gällande medling vid brott. 1998 fick ett trettiotal projekt i landets 

kommuner ekonomiskt bistånd för att starta och/eller utveckla medling vid brott. Samma år 

gjordes en utvärdering av Brå där det framkom att medling är en lämplig åtgärd som kan bidra 

till att gärningsmän inte återfaller i brott samt att medling vid brott hjälper brottsoffer att 

bearbeta följderna av brottshändelsen (Brå, 2008). 

Nugent, Umbreit, Wiinimaki, och Paddock (2001) beskriver hur ett flertal andra studier visat 

att medling vid brott där gärningsmannen är förstagångsförbrytare, eller endast har dömts en 

gång tidigare, har störst effekt med avseende på risken för återfall i brott. Forskning har även 

visat att de gärningsmän, och då framför allt ungdomar, som deltar i medling vid brott och 

uppriktigt ber brottsoffret om ursäkt tenderar att minska risken för återfall i brott (a.a). 

Enligt medlingsprotokollen är de vanligaste brottstyperna snatteri, misshandel, skadegörelse 

samt olika typer av stöldbrott. I 55 % av fallen var det en gärningsman som begick brott mot 

ett eller flera brottsoffer och i 24 % var det två gärningsmän. I 88 % av fallen begicks brottet 

mot ett ensamt brottsoffer och i 8 % mot två brottsoffer. Två tredjedelar av gärningsmännen 

var pojkar och en tredjedel flickor. Flickor är kraftigt överrepresenterade som gärningsmän 

vid snatteribrott (Brå, 2008). 

Braitwaite (2002) beskriver att en utvärdering av ett medlingsprojekt som genomförts i 

Australien visar hur effekten av medling vid brott påverkas om brottet inte riktats mot en 

enskild privatperson. Vid medling vid brott där den brottsutsatte inte är en privatperson eller 

inte har blivit personligt drabbad, till exempel skadegörelse på allmän plats och snatterier, har 

medling i en del fall visat sig ha en direkt skadlig effekt på gärningsmannen. Denne kan då 

vid medlingsmötet känna sig kränkt då det framgår att det brottsoffer gärningsmannen möter 

personligen inte har blivit kränkt eller drabbad. I sådana situationer visar utvärderingen att det 

kan leda till att gärningsmannen i ren trots begår fler brott i framtiden. Enligt ovan nämnda 

utvärdering har medling vid brott visat bäst resultat där det finns ett tydligt brottsoffer (a.a). 

Medlingsmötet kan även resultera i ett avtal om gottgörelse eller ekonomisk ersättning om 

medlaren bedömer att det är lämpligt eller om parterna önskar det. Utvärderingar gjorda av 

Brå visar att i nästan hälften av de genomförda medlingarna har någon typ av avtal ingåtts. 

När det gäller ekonomisk ersättning omfattar avtalen oftast ersättning för något som stulits 

eller förstörts (Brå, 2008). Vid medling vid brott där avtal eller kontrakt ingåtts mellan 

gärningsman och brottsoffer med avseende på gottgörelse visar de senaste 20 årens 

internationella forskning att dessa fullföljts i 8 fall av 10 (Umbreit, Coates, & Vos, 2007).  

2.3 Brottsoffer i medling vid brott 

Ett av de starkaste argumenten som lyfts fram med fokus på brottsoffer i medling är 

tillfredsställandet av de känslomässiga behoven som uppstått efter brottshändelsen. Genom att 

brottsoffret får träffa gärningsmannen, ges tillfälle att prata ut, att se vem denne är samt att få 

information om händelsen. Att brottsoffret även får höra och känna att gärningsmannen är 

ångerfull samt försöker ställa saker tillrätta är även en viktig del av bearbetningen av 

händelsen. Den information som brottsoffret kan få kan vara till stor hjälp i den så kallade 

bearbetningsfasen. Eventuella oklarheter och felaktiga föreställningar ges tillfälle att redas ut 

och därmed bidra till att händelsen får ett känslomässigt avslut. Brottsoffret kan i och med 

detta känna att denne återfår kontrollen över sin situation och sin integritet. Vid medling får 

också brottsoffret möjlighet att berätta för gärningsmannen vilka konsekvenser brottet lett till 
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(Brå 2000/2). Graef (2001) tar även upp vad brottsoffer uppgett vara viktigast för dem i 

medling vid brott. De flesta påpekar att de prioriterade att få möjlighet att berätta för 

gärningsmannen vilka konsekvenser brottet fått för dem. Många uttryckte också att de ville ha 

svar på olika frågor från gärningsmannen samt också få en ursäkt. Rodrigues (2007, s. 355-

379) framhåller också hur viktigt det är för brottsoffret att få en ursäkt av gärningsmannen. 

Han beskriver då hur en rehabiliteringsprocess kan starta hos både brottsoffret och 

gärningsmannen efter att medlingsmötet ägt rum. Atkinson, m.fl. (2006) belyser att brottsoffer 

genom att få möjlighet att träffa gärningsmannen minskar sin eventuella rädsla och/eller ilska. 

I vissa fall försvinner dessa känslor helt. Orsaker till detta skulle kunna vara att brottsoffret 

ofta får en helt annan bild av gärningsmannen än vad de hade innan medlingsmötet. 

Brottsoffret kan till exempel via media redan ha en förutbestämd uppfattning av hur 

gärningsmän uppträder och ser ut, vilket vid ett medlingsförfarande eventuellt kan förändra 

brottsoffrets syn på gärningsmannen (a.a). 

 

Brå (2000/2) nämner att ett par av de viktigaste frågorna som ställts vid olika utvärderingar är 

hur brottsoffren uppfattade medlingen och hur den påverkade dem. Flera av dessa 

utvärderingar visar att brottsoffren är nöjda med medlingen. Umbreit, m.fl. (2007, s. 23-41) 

beskriver att det inom området medling vid brott internationellt sett bedrivits forskning i cirka 

20 år och att den största delen av den forskningen visar att de flesta som deltagit i ett 

medlingsmöte är mycket nöjda med vad mötet resulterat i. Rodrigues (2007, s. 355-379) 

framhåller också vikten av att brottsoffret verkligen förstår syftet med medlingen, det vill säga 

att mötet med gärningsmannen inte är att straffa denne. 

  

3. Tolkningsram 

I detta kapitel återges och kommenteras de viktigaste lagrummen i lag 2002:445. Vidare 

beskrivs medlingsverksamhetens mål i Örebro kommun samt Antonovskys teori om KASAM. 

Författarna anser att det är viktigt att ta upp följande ämnen då det anses vara intressant att 

jämföra dem med resultatet.  

 

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

3.1.1 Tillämpning 

I 3 § framgår att medling ska genomföras i båda parters intresse. Syftet ska vara att minska de 

negativa följderna av brottet. Medling ska även syfta till att målsäganden ges möjlighet att 

bearbeta sina upplevelser samt att gärningsmannen får ökad insikt om brottets konsekvenser. 

Huvudsyftet med medlingsmötet ska alltid vara att inblandade parter behandlas med hänsyn 

och respekt (Prop. 2001/02:126). Syftet med medlingsmötet kan ibland bara vara själva mötet 

och dialogen om brottshändelsen (SOU 2000:105, s. 172). Någon av parternas behov ska inte 

åsidosättas utan båda parters intressen ska tillvaratas. Medlingsmötet ska inte resultera i att 

brottsoffret används som ett verktyg eller liknande för en rehabilitering av gärningsmannen 

(Prop. 2001/02:126). Om gärningsmannen är under 15 år bör medlingen ses som en del av 

behandlingen av den unge (Norström & Thunved, 2007). 

I 5 § framställs att medling ska vara frivillig för både målsägande och gärningsman. För att de 

angivna syftena ska kunna uppnås samt att medlingsmötet ska bli meningsfullt är det av stor 

vikt att medlingen är frivillig för båda parter. Kravet på frivillighet riktar sig särskilt till 

brottsoffret då de inte ska behöva kännas sig tvingade att delta i mötet. Det är ytterst viktigt 
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att brottsoffret ges tid till att fundera över om hon/han vill medverka. De ska inte övertalas 

eller känna sig tvingade att delta (Prop. 2001/02:126).  

 

4 § framhåller att medlaren ska vara opartisk. Regeringen menar att det i medlarens uppdrag 

alltid ska ingå att denne behandlar deltagarna med stor omsorg och respekt samt har förståelse 

för deras situation. Medlaren ska även agera på ett sätt som gagnar både parter (Prop. 

2001/02:126). 

3.1.2 Förberedelser  

I 6 § framgår att medlingsförfarandet ska genomföras skyndsamt. Enligt regeringens mening 

är det viktigt att medlingsförfarandet sker skyndsamt oavsett när medlingen äger rum i 

rättsprocessen (Prop. 2001/02:126). I vilket skede av rättsprocessen som medling är 

lämpligast att genomföra finns inte tillräckliga erfarenheter från de svenska 

medlingsverksamheterna för att kunna bedöma (SOU 2004:122 s.434). Brå anser emellertid 

att införande av en tidsfrist för medling bör ske eftersom tiden mellan brottet och medlingen 

bör hållas så kort som möjligt. Detta för att händelsen fortfarande ska kännas aktuell för 

gärningsmannen och att denne ska inse och ta konsekvenserna av gärningen. Regeringen 

anser att det saknas underlag för hur lång en sådan tidsfrist rimligen borde vara och av det 

skälet införs inte någon tidsfrist (Prop. 2001/02:126).           

                                     

Både gärningsman och målsägande ska informeras och förberedas om vad medlingen innebär. 

Av paragraf 7 framgår det att det är nödvändigt att inblandade parter får tillräckligt med 

information om vad förfarandet innebär och att de förbereds på ett bra sätt inför mötet. Enligt 

förarbetena krävs det vid allvarligare brott att medlaren träffar inblandade parter var för sig, 

det vill säga brottsoffret och gärningsmannen, vid ett så kallat förmöte. Vid ett sådant förmöte 

informerar medlaren närmare om vad medlingen innebär och hur sekretessen fungerar. Ett 

förmöte bidrar till att medlaren skapar en uppfattning om parterna samt om brottstillfället. 

Parterna har även möjlighet att ställa frågor till medlaren. Förmötet kan även bidra till att 

medlaren bygger upp ett förtroende så att brottsoffret och gärningsmannen känner sig trygga 

inför medlingen (Prop. 2001/02:126). När brottsoffret är en privatperson och blivit utsatt för 

ett allvarligt brott är det viktigt att en god förberedelse utförs. Detsamma gäller när någon av 

parterna är ett barn. Förberedelserna ska individanpassas efter varje fall och det är upp till den 

enskilde medlingsverksamheten att gör denna bedömning (a.a).                                               

3.1.3 Medlingsmöte 

I 8 § framställs det att vårdnadshavaren för gärningsmän och målsägande kan närvara vid 

medlingsmötet, om det inte finns särskilda skäl mot det. Regeringen påpekar vikten av 

föräldrars eller andra vårdnadshavares engagemang. Flera remissinstanser har påvisat det 

viktiga med att brottsoffret får ha med sig annan anhörig än vårdnadshavare till 

medlingsmötet, till exempel en stödperson (Prop. 2001/02:126).  

Vid medlingsmötet ska målsägande få möjlighet att berätta om sin upplevelse av brottet och 

dess följder vilket framgår av 9 §. Gärningsmannen ska få möjlighet att ge sin syn på sin 

situation och berätta varför brottet uppkom och framföra en ursäkt för sitt handlande. 

Målsäganden kan framställa önskemål om gottgörelse. Medlingsmötet ska anpassas från fall 

till fall vilket medför svårigheter att reglera detta i ramlagen. Hur detta möte ska läggas upp 

och vilka frågor som ska belysas är individuellt. I vissa fall är det tillräckligt att brottsoffret 

och gärningsmannen träffas och pratar enbart om den uppkomna händelsen. Dock är det 

viktigt att gärningsmannen får möjlighet att be brottsoffret om ursäkt för sitt handlingssätt och 
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att brottsoffret ges tillfälle att framställa önskemål om eventuell gottgörelse (Prop. 

2001/02:126). Detta kan bidra till att gärningsmannen i framtiden avhåller sig från brott 

(Norström & Thunved, 2007). Det är viktigt att poängtera att brottoffret inte har någon 

absolut rätt att kräva gottgörelse utan brottsoffret bör ha rätt att framställa önskemål om detta 

(Prop. 2001/02:126).         

 

I 10 § framställs att avtal om gottgörelse träffas endast om det inte är oskäligt. Under 

medlingsmötet finns det möjlighet för gärningsmannen och brottsoffret att upprätta ett avtal. 

Avtalet ska vara frivilligt för båda parter samt innehållet i det ska vara rimligt och skäligt. 

Med rimligt menas att det ska finnas något förhållande mellan brottet och förpliktelsen för 

gärningsmannen och med skäligt menas att det ska vara viss likhet mellan gärningsmannens 

förpliktelse och brottets svårhetsgrad (Prop. 2001/02:126). 

3.2 Medlingsverksamhetens mål i Örebro kommun 

Ungdomar mellan 12-21 år som är folkbokförda i Örebro kommun och har begått ett brott är 

den målgrupp som verksamheten riktar sig till, men också till de som utsatts för dessa brott, 

det vill säga brottsoffren. Gärningen ska vara helt eller delvis erkänd och brottet ska vara 

polisanmält samt ha en målsägande. Verksamhetens målsättning är att bedriva arbetet 

skyndsamt och erbjuda kontakt inom ett par veckor från det att ärendet kommit in till 

verksamheten. Båda parters deltagande i medlingen ska vara frivillig och målet med arbetet är 

att tillvarata båda parters intressen. Parternas lämplighet för detta bedöms av medlaren. Även 

typen av brott bedöms av medlaren om det lämpar sig för medling eller inte. Sådana 

bedömningar görs av medlaren under de så kallade förmötena (Medlingsverksamheten i 

Örebro kommun, 2009).  

För brottsoffret är en del av medlingens syfte att mötet med gärningsmannen ska bli en del av 

bearbetningen av händelsen. Detta kan uppnås genom att brottsoffret ges möjlighet att berätta 

vilka eventuella konsekvenser brottet fört med sig samt ställa frågor till gärningsmannen. 

Eftersom medling ska stärka båda parter får också gärningsmannen möjlighet att till exempel 

visa ånger, be om ursäkt samt berätta om händelsen ur dennes synvinkel. Anledningen till 

detta är att gärningsmannen på detta sätt kan sägas ta ansvar för det begångna brottets 

konsekvenser samt på något sätt komma överens om eventuell gottgörelse till brottsoffret 

(Medlingsverksamheten i Örebro kommun, 2009).  

 

3.3 Känsla av sammanhang (KASAM) 

Eftersom studien inriktar sig på individer och deras upplevelser och erfarenheter, anser 

författarna det vara lämpligt att inriktningen är på en social teori, vilken har sin utgångspunkt 

i individen och de grundläggande faktorer inom henne/honom så som inställning och hur 

hon/han ställer sig till och hanterar problem.  

 

Antonovsky (2005) utvecklade ett instrument, ett livsfrågeformulär, för att studera och mäta 

människors känsla av sammanhang. Han sammanfattar teorin om KASAM enligt följande; 

 
”en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en genomträngande 
och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som härrör från ens 

inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, 

(2) de resurser som krävs för att man ska kunna möta de krav som dessa stimuli 
ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar värda investering 

och engagemang ” (s.46). 



10 

 

 

Nilsson (2002) påpekar att uttrycket KASAM, känsla av sammanhang, inte är något nytt inom 

historien och/eller forskningen. För att påvisa detta har hon i sin bok tagit upp exempel på 

bibelcitat som överensstämmer med de idéer och texter som Antonovsky publicerat. Nilsson 

(2002) menar istället att Antonovsky försökte systematisera detta tänkande samt gav det en 

terminologi.  

 

Antonovsky (2005) beskriver hur alla människors tillvaro ofta innehåller flertalet stressorer. 

Det kan inte förutsägas vilka konsekvenser de olika stressorerna får på olika människor. 

Genom att en människa utsätts för stressorer uppstår ett spänningstillstånd som på något sätt 

måste hanteras. Hur framgångsrikt den enskilde individen hanterar dessa stressorer resulterar 

därefter i hälsa, sjukdom eller något däremellan (a.a). Nilsson (2002) skriver att stressorer inte 

bara måste utgöras av olika krav som det inte finns några automatiska eller tillgängliga svar 

på. Avsaknad av vissa speciella motståndsresurser påverkar även individen. Hon beskriver det 

som att ”kärnan i en stressfaktor utgörs av bristen på sammanhang i en upplevd situation i 

kombination med att man givit situationen en känslomässig mening” (s.6). 

 

Begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet är de tre komponenter KASAM uppdelas i av 

Antonovsky (2005). I Nilssons (2002) resonemang om KASAM och dess tre komponenter har 

hon med två ord också kort försökt förklara innebörden av varje begrepp. Dessa är att 

begriplighet kan förenklas till ”jag vet”, hanterbarhet till ”jag kan” samt meningsfullhet till 

jag vill”. ”Jag vet” kan förklaras som att individen uppfattar händelser som begripliga, att 

denne kan strukturera de stimuli denne får. De uppfattas därmed inte som oförklarliga eller 

slumpmässiga. ”Jag kan” beskriver hur individen hanterar olika problem och inte känner sig 

som ett offer eller känner sig orättvist behandlad. ”Jag vill” förklaras som att individen 

försöker se en känslomässig mening i olika händelser och ser händelsen som en utmaning som 

är värt att engagera sig i (a.a). 

 

Begriplighet  

Med begriplighet menar Antonovsky (2005) i vilken utsträckning en människa upplever yttre 

och inre stimuli som förståeliga rent förnuftsmässigt, sammanhängande, tydliga och 

strukturerade samt att informationen upplevs som ordnad. Detta i motsats till om upplevelsen 

uppfattas som oförklarlig, oordnad, kaotisk etcetera. Gassne (2008) beskriver begreppet 

begriplighet som en kognitiv komponent. Han menar att individer återkommande utsätts för 

stressorer samt att motståndsresurser så som socialt stöd, intelligens, pengar och kulturellt 

stöd då aktiveras. Genom detta skapas en livserfarenhet som återkommande visar att livet är 

förutsägbart. Antonovsky (2005) menar att människor med hög känsla av begriplighet 

förväntar sig framtida stimuli som förutsägbara. Om de mot individens förväntningar kommer 

överraskande strävar denne mot att de åtminstone ska gå att ordna och förklara, det vill säga 

göra dem begripliga.  

 

Hanterbarhet  

Hanterbarhet beskrivs av Antonovsky (2005) som i vilken grad individen upplever att det står 

resurser till dennes förfogande. Individen ska med dessa resurser kunna möta de krav som de 

olika stimuli ställer på denne. Vissa resurser kan individen ha under egen kontroll medan 

andra tillhandahålls av till exempel en livskamrat, kollegor, vänner etcetera. Genom att inneha 

denna höga känsla av hanterbarhet menar Antonovsky att individen inte uppfattar sig själv 

som offer för olika omständigheter som händer i livet. Enligt Gassne (2008) förknippas 
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hanterbarhet med olika copingstrategier, det vill säga de olika sätt vi hanterar olika händelser i 

livet.   

 

Meningsfullhet  

Antonovsky (2005) betonar att meningsfullhet är KASAM-begreppets motivations- 

komponent. Även Gassne (2008) påpekar att meningsfullhet är en motivations- eller 

emotionell komponent. Antonovsky (2005) upptäckte i sin forskning att de individer som 

bedömdes ha en stark KASAM alltid pratade om livsområden som var viktiga för dem. De 

beskrev olika ting de var starkt engagerade i och som de upplevde betydde mycket för dem 

känslomässigt. De engagerade sig känslomässigt i olika företeelser och upplevde dem som 

utmaningar. Individer med relativt låg KASAM såg däremot sitt eventuella engagemang mer 

som en börda än en utmaning. Antonovsky (2005) framhåller vidare att individerna med ett 

högt värde på meningsfullhet hanterar olyckliga upplevelser genom att se en utmaning i dem. 

De är inställda på att försöka se en utmaning i dessa upplevelser och kan på så sätt 

konfrontera och söka en mening även i olyckliga händelser. Detta medför att de gör sitt bästa 

för att ta sig igenom motgången på ett värdigt sätt. 

 

Enligt Nilsson (2002) har KASAM utsatts för kritik samt väckt många frågor. Exempel på 

sådana frågor är; Vad mäter KASAM? Är det användbart rent praktiskt? Är det ett 

förhållningssätt eller ett tillstånd? Theorell tar i Nilssons (2002) bok upp vad denne anser vara 

den viktigaste kritiken mot KASAM. Denne framställer Antonovskys teori som pessimistisk 

eftersom individen efter att ha grundlagt KASAM har små möjligheter att förändra den. 

Kritiken gäller även att KASAM skulle motsäga vad forskning anser om coping, där individen 

med tiden lär sig olika sätt att hantera olika situationer. KASAM skulle i motsats till detta 

vara ett statiskt tillstånd som är i det närmaste oföränderligt över tid (a.a).  

 

4. Metod 

4.1 Metodval 

Författarnas intention med denna studie är att få en djupare kunskap och förståelse av 

brottsoffers upplevelser och erfarenheter av medling vid brott i Örebro kommun. För att 

kunna besvara syftet har författarna valt att använda sig av en både kvantitativ och kvalitativ 

metod. Avsikten är att få en förklaring och djupare förståelse om hur brottsoffer själva ser på 

sin situation. Studien kan sägas vara explorativ då författarna använder sig av olika metoder 

för att samla in information. Patel och Davidson (1994) menar att syftet med en explorativ 

undersökning är att inom ett problemområde inhämta så mycket kunskap som möjligt. 

Problemområdet belyses därmed allsidigt och kunskapen som produceras kan ligga till grund 

för vidare studier.   

Den kvantitativa delen består av en befintlig enkätundersökning utförd av 

Medlingsverksamheten i Örebro kommun (Bilaga 2). De befintliga enkätfrågorna var fåtaliga 

och det var ett relativt stort bortfall. Författarna valde därför att komplettera enkäten med sex 

stycken halvstrukturerade intervjuer. Kvale (1997) beskriver hur respondenten utifrån 

kvalitativa intervjuer med egna ord kan förmedla sina känslor och upplevelser till andra ur sitt 

eget perspektiv. Genom intervjuer kommer forskaren närmare respondenten och en subjekt-

subjektrelation eftersträvas att uppnås för att få en djupare och mer fullständig uppfattning om 

det fenomen som studeras (Holme & Solvang, 1997).  
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4.2 Litteratursökning och källkritik 

Författarna av denna studie har använt sig av Örebro universitets bibliotekskatalog, databaser 

och sökmotor Google vid sökning av relevant litteratur. Sökord som användes var; medling, 

medling vid brott, brottsoffer, medling i Sverige, utvärdering av medlingsverksamhet, 

brottsoffer inom medling vid brott, reparativ rättvisa, restorative justice, mediation, crime 

victim. De databaser som användes var Diva, Elin@Örebro, LIBRIS och Rättsbanken. 

Brottsoffermyndighetens (Brå) hemsida har även nyttjats i denna studie då författarna använt 

sig av några Brå-rapporter. 

Författarna har försökt att använda sig av primärkällor under studietidens gång men eftersom 

studietiden är tidsbegränsad har det uppstått svårigheter med att fullfölja ambitionen och 

därför redovisas även sekundärkällor. Med primärkällor avser Patel och Davidson (1994) vara 

förstahandsrapporteringar och ögonvittnesskildringar.  

4.3 Avgränsning och urval 

Författarna har valt att rikta fokus på myndiga brottsoffer. Detta eftersom Örebro universitets 

riktlinjer avråder från studier av minderåriga personer med hänsyn till de etiska problem det 

innebär. Studien avgränsades även tidsmässigt att avse medling under den tidsperiod som 

Medlingsverksamheten började skicka ut enkäterna tills det datum för den senast inkomna 

besvarade enkäten. Tidperioden är 080801 till 090326. Medlingsverksamhetens målgrupp 

med avseende på brottsoffer är både företag och privatpersoner.  

 

Vid urvalet av respondenterna avsågs det vara väsentligt att använda sig av ett så kallat 

tillgänglighetsurval. Tillgänglighetsurval betyder att författarna valde ut de brottsoffer som 

deltagit i medling i Örebro kommun och som var över 18 år. Intervjuerna genomfördes med 

två företag/företagsrepresentanter samt fyra privatpersoner, två män och två kvinnor. 

 

4.4 Tillvägagångssätt 

4.4.1 Tillvägagångssätt i kvantitativ del 

Författarna använde sig av en redan befintlig enkätundersökning som genomförts av 

Medlingsverksamheten som skickades ut till samtliga brottsoffer som deltagit i medling vid 

brott i Örebro kommun under ovan nämnda tidsperiod (Bilaga 2). Författarna valde att 

använda sig av de fem första frågorna som var av kvantitativ art samt strukturerade. Totalt 

skickades under denna period 33 stycken enkäter ut och 22 svar inkom. Detta betyder att 

svarsfrekvensen var 67 % och att 33 % av någon anledning valde att inte svara på enkäten. 

Enkäten består av totalt åtta frågor varav tre av dem är av kvalitativ art samt sporadiskt 

besvarade. Dessa tre frågor har valts att inte redovisas i resultatet eftersom författarna istället 

genomförde halvstrukturerade intervjuer med sex stycken brottsoffer. En av anledningarna till 

att använda sig av kvantitativa metoder är att forskningsresultatet ska vara så generellt som 

möjligt. Resultatet ska således kunna generaliseras till andra grupper av personer som är 

jämförbara med den grupp som studerats (Patel & Davidson, 1994). Eftersom enkäten är 

bristfällig både vad gäller antalet frågor och antalet inkomna svar anses inte Patel och 

Davidsons (1994) resonemang om generaliserbarhet gälla denna studie. 

Enkäterna är avidentifierade vilket resulterat i att det inte finns någon information om 

brottsoffren. Detta medför att resultatet av enkätundersökningen är begränsat eftersom det 

saknas bakgrundsvariabler. Dock anser författarna att dessa är relevanta att redovisa som en 
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del i denna studie. Enkätresultatet sammanställdes i datorprogrammet Excel och redovisas i 

stapeldiagram.  

4.4.2 Tillvägagångssätt i kvalitativ del 

För att kunna genomföra den kvalitativa delen fick författarna ett godkännande från 

socialtjänsten för att få tillgång till Örebro kommuns medlingsverksamhets information om 

brottsoffer som deltagit i medling vid brott under den avsatta perioden. För att kunna besvara 

syftet och dess frågeställningar ansågs halvstrukturerade intervjuer vara mest lämpade. Kvale 

(1997) beskriver hur halvstrukturerade intervjuer ger möjlighet att till exempel ändra 

ordningsföljden på frågorna om så krävs, men också hur intervjuaren kan ställa följdfrågor till 

respondenten och genom detta följa upp berättelserna och svaren.  

En intervjuguide användes vid genomförandet av de halvstrukturerade intervjuerna och bestod 

av 34 stycken frågor (Bilaga 3). Frågorna konstruerades utifrån tolkningsramen och 

tematiserades som; inledande frågor, före medlingsmötet, under medlingsmötet, efter 

medlingsmötet samt avslutande frågor. Detta gjorde att författarna som intervjuare till viss del 

kunde hålla strukturen genom intervjun samtidigt som respondenten gavs utrymme att också 

berätta fritt med egna ord och tolkningar. Intervjuerna genomfördes med två 

företag/företagsrepresentanter samt fyra privatpersoner, två män och två kvinnor. Enligt 

Kvale (1997) brukar vanliga intervjustudier innehålla mellan fem och tjugofem intervjuer. 

Antalet intervjuer kan dock variera beroende av resurser och den avsedda tiden (a.a).  

Respondenterna kontaktades sedan per brev där syftet beskrevs, samt gavs information om att 

de skulle kontaktas per telefon inom en vecka (Bilaga 4). Detta för att de skulle få tid att 

reflektera och tänka igenom om de ville delta eller inte. Efter några dagar togs telefonkontakt 

med respondenterna för att höra deras inställning gällande informationsbrevet samt deras 

eventuella deltagande vid intervjun. Fyra personer hade en positiv inställning till studiens 

syfte och valde att ställa upp på intervjun. Två valde att avstå från att delta av olika 

anledningar. Detta bortfall medförde att författarna fick välja ut två nya respondenter. Dessa 

två respondenter skickades inget informationsbrev till utan informationen lämnades per 

telefon.  

Vid intervjutillfällena informerade författarna återigen om studiens syfte samt de etiska 

principer som denna studie har i beaktande. Författarna framförde även information om rätten 

att ta del av det färdigtställda arbetet. Intervjutillfällena präglades av en god atmosfär och 

intervjuerna varade mellan 16 och 26 minuter. 

4.5 Transkribering 

Enligt Kvale (1997) finns inga standardsvar på hur en intervju ska skrivas ut, dock menar han 

att genom att försöka föreställa sig hur intervjupersonen själv skulle vilja framställa sina 

formuleringar kan vara en riktlinje. Vidare framhåller han att det skall redovisas tydligt hur 

utskrifter av intervjuer gjorts i en genomförd studie (a.a). Författarna av denna studie valde att 

ordagrant skriva ned intervjuerna. Transkriberingen utfördes inte gemensamt av författarna 

däremot närvarade båda vid samtliga intervjutillfällen. Författarna kom överens om att 

transkriberingen skulle göras ordagrant. Detta eftersom det annars kan vara problematiskt att 

jämföra intervjuerna (Kvale, 1997). Genom att närvara vid intervjuer som ändå spelas in kan 

fokus läggas på dynamiken och ämnet i intervjun. Det nedskrivna materialet bearbetades 

sedan tillsammans för att kunna jämföra om materialet uppfattats på samma sätt.  
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4.6 Analysförfarandet 

Kvale (1997) beskriver att det är relevant med omformulering och koncentrering av 

uttalanden om intervjun ska spegla respondentens åsikt allmänt. Intervjuerna analyserades 

genom att författarna läste igenom de ordagrant nedskrivna intervjuerna och försökte lyfta 

fram det väsentligaste för att försöka besvara studiens syfte och frågeställningar. 

Informationen som respondenterna gav vid intervjuerna kortades ned och de viktigaste 

innebörderna omformulerades med färre ord, en så kallad meningskoncentrering med citat. 

Kvale (1997) beskriver just meningskoncentrering enligt detta förfarande, att större 

intervjutexter nedkortas till koncisare formuleringar. Genom att använda detta förfarande 

gjordes intervjumaterialet mer lätthanterligt och överskådligt. Holme och Solvang (1997) 

menar att citat vid behov kan redigeras och kortas ner. Författarna har i studien valt att återge 

citaten exakt som de sades av respondenterna vid intervjutillfällena, dock har vissa kortats 

ned. 

4.7 Metoddiskussion och metodkritik 

De kvalitativa forskningsintervjuerna genomfördes med respondenter som har medverkat i 

medling vid brott i Örebro kommun. Författarna ville närma sig det som Holme och Solvang 

(1997) benämner som en subjekt-subjektrelation. Utifrån detta anser författarna att de fått en 

djupare uppfattning om respondenternas situation. En fördel med att intervjua vuxna 

respondenter är att samtyckeskravet underlättas i och med att ingen vårdnadshavare behöver 

kontaktas för att godkänna deltagandet i intervjun. En nackdel med att endast vuxna 

respondenter intervjuades är att brottsoffer som är minderåriga inte fick möjligheten att 

framföra sina åsikter. De genomförda intervjuerna kan tidsmässigt anses vara korta eftersom 

författarna beräknat att intervjuerna skulle vara cirka 45 minuter. Holme och Solvang (1997) 

tar upp att en förundersökning kan visa om intervjuerna fungerar som tänkt. Någon sådan 

förundersökning genomfördes inte. Dock anser Kvale (1997) att ”om man vet vad man ska 

fråga, varför man frågar, och hur man ska fråga, kan man göra en kort intervju som är rik på 

mening” (s. 140).  

Under en av intervjuerna framkom det att respondenten inte deltagit i medling. Författarna 

hade då i åtanke att förkasta denna intervju och istället genomföra en ny intervju med en 

annan manlig privatperson. Detta visade sig vara ogenomförbart eftersom samtliga 

respondenter som då tillfrågades tackade nej till att delta. Resultatet från nämnda intervju 

valdes då att användas och redovisas då det ansågs att till viss del vara relevant. 

Enkätresultatet har vissa brister bland annat eftersom frågorna är för få samt att antalet 

besvarade enkäter endast är 22 stycken. Vidare finns ingen information om till exempel ålder, 

kön, typ av brott etcetera. Utifrån detta kan ingen statistisk generalisering göras (Holme & 

Solvang, 1997). 

Respondenterna till intervjuerna valdes ut genom ett tillgänglighetsurval, vilket enligt Kvale 

(1997) bidrar till att resultatet inte kan generaliseras. Att författarna valde att göra detta urval 

berodde på att urvalsmöjligheterna var begränsade med avseende på respondenternas ålder, 

det vill säga att de av etiska skäl skulle vara över 18 år. Dock är inte statistisk generalisering 

och representativitet något som eftersträvas vid kvalitativ forskning (Holme & Solvang, 

1997).  Författarna gör därför inga anspråk på att studiens resultat anses vara generaliserbart 

eftersom studiens resultat bygger på den information författarna fått av respondenterna.  
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4.8 Validitet och reliabilitet  

Validitet innebär att studien undersöker det som avses ska undersökas (Patel & Davidson, 

1994). I denna studie har författarna eftersträvat att undersöka brottsoffers upplevelser och 

erfarenheter av medling vid brott. För att försöka besvara frågeställningarna konstruerades en 

intervjuguide. Kvalitativa intervjuer belyser bland annat människors upplevelser och känslor, 

varför det insamlade forskningsmaterialet kan sägas vara abstrakt (a.a). Intervjuguiden är 

noggrant förberedd och återkopplad till syfte och frågeställningar för att så långt som möjligt 

eftersträva en hög validitet. Kvale (1997) belyser också att forskaren kan tillförsäkra 

forskningen en högre validitet genom att ha i åtanke hur man som forskare ser och bemöter 

sina informanter. För att uppnå en hög validitet i kvalitativ forskning ska även ett grundligt 

övervägande göras om hur relationen till respondenterna skapas och ser ut, interaktionen 

mellan intervjuare och respondent samt hur detta påverkar det insamlade materialet. Holme 

och Solvang (1997) tar upp problemet med validiteten vid kvalitativa studier. De menar att det 

i till exempel intervjusituationer är två olika världar som möts, att intervjuaren och 

respondenten har olika verklighetsuppfattningar och problemupplevelser.  

Med reliabilitet menas hur pass tillförlitlig studien är (Kvale, 1997). Intervjuguiden i denna 

studie är halvstrukturerad vilket kan påverka reliabiliteten. Kvale (1997) beskriver hur 

intervjufrågor kan vara av ledande karaktär och därmed styrande med avseende på svaret. 

Författarna har försökt att undvika att ställa ledande frågor i intervjuguiden, dock kan 

ofrivilligt ledande följdfrågor ha ställts. Patel och Davidson (1994) framhäver intervjuarens 

roll och erfarenhet vid stävan efter god reliabilitet. De menar också att standardiserade och 

strukturerade intervjuer påverkar reliabilitetens värde positivt (a.a). Författarna har inte så stor 

erfarenhet av rollen som intervjuare vilket kan ha påverkat reliabiliteten negativt och i sin tur 

resultatet. Vid intervjutillfällen hade författarna i beaktande att de som intervjuare kan ha 

påverkat respondenterna och vice versa.  

Intervjuerna spelades in på Mp3-spelare och transkriberades därefter ordagrant. Dock 

utelämnades dokumentation av icke-verbal kommunikation, till exempel pauser, gester etc. 

Transkriberingen utfördes inom kort tid efter intervjutillfällena. Patel och Davidson (1994) 

menar att fördelarna med detta bland annat är att materialet finns aktuellt i minnet. Kvale 

(1997) påpekar även att reliabiliteten påverkas på ett särskilt sätt i kvalitativ forskning då 

intervjuerna påverkas av vilka individer som deltar, den sociala situationen och parternas 

upplevelser och erfarenheter. Detta medför att sannolikheten att få samma svar av samma 

respondent vid ett annat intervjutillfälle är låg. Det kan istället vara betydelsefullt att bedöma 

en kvalitativ forskning med hänsyn till trovärdighet snarare än reliabilitet.  

4.9 Etiska överväganden 

Forskning är nödvändig och viktig för samhället och därför skall den hålla höga krav och 

inriktas på betydelsefulla frågor. Forskaren ska i beaktande ha individskyddskravet vilket 

innebär att individen inte skall utsättas för fysiskt eller psykiskt skada, kränkning eller 

förödmjukelse.  Individskyddskravet preciseras i fyra huvudkrav (Vetenskapsrådet, 2004). 

Informationskravet betyder att forskaren informerar respondenterna om vad deras deltagande 

innebär samt om vilka villkor som gäller vid deltagande. Respondenternas frivillighet i 

deltagande ska även belysas likaså deras rätt till att avbryta sin medverkan om de så vill. I 

vilket syfte det insamlade materialet ska användas är ytterligare en aspekt som behöver 

benämnas (a.a). Författarna i denna studie har via brev informerat respondenterna om dessa 
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principer (Bilaga 4). Vidare har respondenterna vid ytterligare två tillfällen återigen 

informerats om dessa principer, vid telefonsamtal samt vid intervjuförfarandet.  

Samtyckeskravet betyder att forskaren inhämtar uppgiftslämnarens och respondentens 

samtycke. De som deltar i en studie har rätt att bestämma om, på vilka villkor och hur länge 

de ska delta. Deltagarna har även rätt att när som helst avbryta sin medverkan utan några 

negativa konsekvenser. I en sådan situation ska de inte utsättas för påverkan eller 

påtryckningar från forskaren (Vetenskapsrådet, 2004). Författarna av denna studie har 

inhämtat deltegarnas samtycke genom ett skriftligt dokument vid intervjuförfarandet (Bilaga 

5). Deltagarna informerades även om samtyckeskravets innebörd vid intervjutillfället. Att 

undvika minderåriga intervjupersoner gör också samtyckeskravet mindre komplicerat. 

Konfidentialitetskravet betyder att respondenternas personuppgifter behandlas konfidentiellt 

och förvaras på ett tryggt och säkert sätt. Information om deltagarnas uppgifter ska 

avrapporteras så att utomstående inte ska kunna identifiera dem (Vetenskapsrådet, 2004). Det 

är enbart författarna av denna studie som har tagit del av ursprungsmaterialet. De inspelade 

intervjuerna raderades efter användning. Respondenternas namn fingerades och intervjuerna 

numrerades för att inte avslöja deras identitet.  

Nyttjandekravet betyder att insamlat material för forskningsändamål inte får utlånas eller 

användas för vare sig kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. För 

forskningsändamål insamlade personuppgifter får heller inte användas som underlag för 

myndighetsutövning, till exempel tvångsintagning, vård etcetera (Vetenskapsrådet, 2004). 

Författarna av denna studie har för avsikt att enbart erhålla ökad kunskap inom det valda 

området och ska därmed inte använda materialet i något annat sammanhang. Endast den 

färdigställda studien kommer att sparas och allt övrigt material kommer att förstöras.  

5. Resultat 

I detta kapitel kommer det befintliga enkätresultatet samt intervjuerna att presenteras.  

5.1 Resultat av enkäterna 

Enkäterna delades ut av Medlingsverksamheten i Örebro kommun till brottsoffer under 

tidsperioden 080801 till 090326 (Bilaga 2). Totalt skickades under denna period 33 enkäter ut 

varav 22 besvarades. Detta ger en svarsfrekvens på 67 %. 

 

Figur 1: Uppfattning om hur informationen inför medlingsmötet var…  
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Diagrammet visar att 12 stycken (55 %) ansåg att informationen inför medlingsmötet var 

mycket bra och 10 stycken (45 %) ansåg att informationen var bra. Detta visar att ingen av 

respondenterna tyckte informationen var mindre bra eller dålig. 

  

Figur 2: Gav medlingsmötet Dig möjlighet att uppnå det som Du ville efter brottshändelsen? 

 

 
 

Diagrammet visar att 8 stycken (36 %) tyckte att de vid medlingsmötet uppnått det de ville 

efter brottshändelsen mycket bra. 14 stycken (64 %) ansåg de vid medlingsmötet uppnått det 

de ville efter brottshändelsen bra. Här framgår det att ingen av respondenterna upplevde att de 

uppnådde det som de ville vid medlingsmötet mindre bra eller dåligt. 

 

Figur 3: Genomfördes medlingsmötet neutralt/opartiskt, var det en trygg och bra                

                stämning samt fick Du sagt det du ville? 

 

 
 

Av diagrammet kan utläsas att 20 stycken (90 %) anser att medlingsmötet genomfördes 

neutralt/opartiskt. 2 stycken (10 %) svarade ”vet ej”. Samtliga 22 respondenter (100 %) tycker 

att stämningen under mötet var tryggt samt menar att de fick sagt vad de ville säga under 

medlingsmötet. Detta visar att endast två respondenter svarat ”vet ej” på en av frågorna och 

att de resterande var positiva. 

5. 2 Presentation av respondenterna (intervjuerna) 

Respondenternas namn är fingerade samt närmare detaljer om brottshändelserna har uteslutits 

för att undvika att respondenterna ska kunna identifieras. Författarna valde att intervjua två 
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kvinnor, två män samt två företagsrepresentanter. En uppdelning på dessa kategorier gjordes 

för att göra materialet mer lättöverskådligt för läsaren.  

5.3 Lena och Fatima 

Lena är i 60-årsåldern och har arbetat som lärare på högstadiet. Hon har medverkat i medling 

vid ett tillfälle då hon blev knuffad av en elev. Skolans rektor anmälde brottet och brottet 

rubricerades som ringa misshandel. Händelseförloppet var att en elev knuffade Lena mot 

skolväggen. Brottet ledde till rättegång. Lena medverkade vid rättegången men ser sig inte 

själv som ett brottsoffer. Lena anser att som lärare på högstadiet hör det tyvärr till att råka ut 

för olustiga händelser ibland. Lena beskriver gärningsmannen som en ”strulpelle” och tror att 

rektorn polisanmälde händelsen som ett sätt att markera att gränsen överskridits.  

 

Även Fatima är i 60-årsåldern och blev utsatt för inbrott i sitt hem. Fatima befann sig hemma 

på övervåningen när brottet ägde rum. Gärningsmännen greps efter en tid och brottet kommer 

att leda till rättegång. Fatima är osäker på om hon behöver medverka vid denna och menar att 

hon inte har något mer att säga till gärningsmännen. Fatima ser sig själv som ett brottsoffer 

eftersom hon anser att händelsen förändrat hennes liv. När Fatima befinner sig hemma är hon 

idag mer vaksam och låser oftast dörrarna. Brottshändelsen medförde även att Fatima hade 

svårigheter att i början befinna sig på nedre våningen av huset då denna består av många 

fönster vilket gjorde att hon kände sig iakttagen.  

5.3.1 Före medlingsmötet 

Lena 

Lena kontaktades av Medlingsverksamheten per telefon. Hon kontaktades efter cirka två 

veckor och anser att det skedde inom rimligt tid. Lena anser att hon informerades på ett bra 

sätt om hur medlingsmötet skulle genomföras och att hennes deltagande var frivilligt. Lena 

beskriver sina tankar och känslor inför medlingsmötet som inte obehagliga eftersom hon hade 

kännedom om gärningsmannen sedan tidigare. Hon uppger vidare att situationen troligtvis 

hade varit annorlunda om gärningsmannen för henne varit okänd. Det primära skälet till att 

Lena valde att delta i medlingsmötet var att hon trodde att detta kunde bidra till att 

gärningsmannen lättare kunde lämna händelsen bakom sig. 

 

”Jag hade nog överlevt utan, men för hans del tycker jag det var jätteviktigt”. 

 

Fatima 

Medlingsverksamheten ringde upp Fatima cirka fem månader efter brottshändelsen. Hon 

uppger att hon anser att det var inom en relativt rimlig tid.  

 

”Ja, jag tycker nog inte man kan ha det för tidigt heller för det är så mycket andra känslor, 

man måste liksom landa i det lite grann. Men om det hade varit lite tidigare hade väl inte 

gjort någonting”. 
 

Fatima tycker att den information hon erhöll om hur medlingsmötet skulle genomföras var 

tillräcklig samt att hon även informerades om att hennes deltagande var frivilligt.  

Fatima uppger att hon inte kände gärningsmannen men att hon visste vem han var. Hon kände 

att hennes närvaro kunde bidra till att hjälpa gärningsmannen på något sätt fast det var han 

som hade utsatt henne för brott. Fatima uppger att hennes deltagande till viss del var för 

hennes egen skull men även för gärningsmannens. Genom att träffa gärningsmannen och se 

att han inte är någon ond människa skulle det bli lättare att lämna händelsen bakom sig. 
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”Men resultatet visade sig inte vara sådant”. 
 

Fatimas förväntningar inför medlingsmötet var positiva men hon anser inte att resultatet blev 

vad hon hade tänkt sig. Fatima fick känslan av att gärningsmannen mest ville att det skulle se 

bra ut på pappret inför rättegången, dock tror hon att han ångrade sig lite grann trots allt. 

Vidare anser Fatima att medlingsmötet till stor del fokuserade på gärningsmannens tidigare 

livshistoria och att han inte på ett uppriktigt sätt ville ta emot hjälp för att komma ur sitt 

drogmissbruk. Fatima tycker att fokus på henne som brottsoffer föll bort. 

5.3.2 Under medlingsmötet 

Lena 

Lena berättar att gärningsmannen var en ”ung kille” och hon anser att mötet med honom var 

positivt. Hon anser också att hon fick möjlighet att framföra hur hon hade upplevt brottet och 

dess följder. Lena talade om för gärningsmannen om hur kränkt hon känt sig och att hon 

upplevt situationen som väldigt olustig. Hon framförde vidare sin ilska över honom. 

 

”… jag fick tala om ordentligt att jag hade blivit väldigt kränkt och att jag var förbannad på 

honom…”. 
 

Gärningsmannen bad uppriktigt om ursäkt, menar Lena. Något avtal dem emellan slöts inte. 

Medlingstiden var enligt Lena tillräcklig, varken för kort eller för lång. Hon anser att tiden 

räckte till för att båda parter skulle få komma till tals. 

 

Fatima 

Fatima uppger att det var två gärningsmän, en man och en kvinna, dock deltog endast mannen 

i medlingsmötet. Hon upplevde att det var mest fokus på gärningsmannen under 

medlingsmötet men hon tror att det är själva syftet med mötet att denne ska få hjälp med att få 

en ny chans. Fatima förklarar att hon genom sitt deltagande möjligtvis kunde bidra till att 

gärningsmannen fick ordning på sitt liv. Hon uppfattade honom dock inte som mottaglig för 

någon hjälp alls eftersom han uppgav att han på egen hand kunde ordna upp sin situation.  

 

”Jag fick den känslan att han skulle ha lite plus där i kanten för att han hade gått med på det 

här”. 

 

Fatima menar att hon vid medlingen fick möjlighet att framföra hur hon upplevt brottet och 

dess följder. Hon berättade för gärningsmannen hur hon hade upplevt allt från det att hon 

vaknade på övervåningen i huset, tills hon insåg att det pågick ett inbrott på nedre våningen. 

Enligt Fatima bad gärningsmannen om ursäkt. Det ingicks inte något avtal om gottgörelse 

eller ekonomisk ersättning under medlingen. Däremot har hon lämnat in ett skadeståndskrav 

hos polisen. Fatima tycker att tiden räckte till vid medlingsmötet och att det är positivt att 

tidsramen är flexibel.  

5.3.3 Efter medlingsmötet 

Lena 

Efter medlingsmötet anser Lena att hon kände en lättnad då hon fick komma till tals med 

gärningsmannen, som hon upplevde skämdes. Hon tyckte att det var viktigt att han skulle 

skämmas. Hon tycker att hon ställde de frågor som hon tänkt sig under medlingsmötet samt 

framförde brottets konsekvenser. Hon berättade för honom hur dåligt hon mått och att hon 
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tycke illa om att se honom i korridoren i skolan. Lena tycker att medlingen till viss del bidrog 

till att hon kunde lämna händelsen bakom sig men inte helt innan rättegången genomförts. 

 
”... hade jag inte pratat med honom innan så hade det varit jobbigare att komma till rättegången”. 
 

Lena har mött gärningsmannen efter brottshändelsen och upplevde det inte problematiskt. 

Emellertid tror hon att gärningsmannen upplever det svårare att möta henne. 

Medlingen har inte påverkat Lenas oro för att bli utsatt för brott i framtiden eftersom hon hade 

tidigare kännedom om gärningsmannen. Hon tror att hon hade känt annorlunda om 

gärningsman varit okänd för henne. Lena anser att medlaren agerade på ett opartiskt sätt under 

medlingsmötet. Dock fick hon känslan av att medlaren förstod hennes situation bättre än 

gärningsmannens situation. Lena tycker att medlingsförfarandet genomfördes på ett bra sätt 

men hon tror inte att medlingen i detta fall bidrar till att gärningsmannen avhåller sig från 

framtida brottslighet. Det är snarare domen som kan påverka detta, menar Lena. 

 

Fatima 

Någon lättnad efter medlingsmötet kände inte Fatima, snarare tvärtom. Hon fick en negativ 

bild av gärningsmannen. Hennes förväntningar före medlingen var att hon skulle träffa en 

gärningsman som ville be om ursäkt. När de förväntningarna inte infriades upplevde Fatima 

att hon deltagit förgäves.  

 

”Det var kanske för att han var den personen han är och jag inte tror så mycket på att det 

kommer gå bra för honom”. 

 

Däremot tycker Fatima att hon fick ställa de frågor till gärningsmannen som hade tänkt sig. 

Under medlingsmötet framförde hon även de konsekvenser brottet fört med sig samt hur hon 

hade mått efteråt. Fatima benämner även hur grannskapet påverkats av inbrottet och att de 

flesta nu är mer vaksamma. De är till exempel mer noggranna med att låsa dörrar, bilar samt 

undviker att vistas ute nattetid. Fatima tycker inte att medlingsmötet bidragit till att hon lättare 

kunnat lämna händelsen bakom sig. Hon känner sig mer negativ efter mötet och har en viss 

oro för att gärningsmannens situation förvärras och att han kommer att utsätta henne för 

upprepad brottslighet igen. Eftersom gärningsmannen har missbruksproblematik samt var 

beväpnad vid brottshändelsen har Fatima en oro att han skulle kunna göra henne illa. Däremot 

menar Fatima att hon inte skulle uppleva det problematiskt att möta gärningsmannen i 

framtiden om denne är drogfri då hon upplever sig själv som starkare än gärningsmannen. Vid 

medlingsmötet ansåg Fatima att hon kunde framföra sina åsikter på det sätt hon tänkt sig men 

hon tyckte att det var svårt att återberätta de känslor hon hade då brottet begicks. Fatima 

menar att själva medlingsmötet inte påverkat hennes oro för att i framtiden bli utsatt för brott. 

Eftersom gärningsmannen vet var Fatima bor känner hon en viss rädsla för eventuella 

repressalier. Fatima anser att medlaren var opartisk och att denne vände sig till båda parter. 

Vidare tycker hon att medlingsförfarandet genomfördes på ett tillfredsställande sätt. Fatima 

tror inte att gärningsmannen avhåller sig från fortsatt brottslig verksamhet eller att medlingen 

påverkat honom positivt.  

5.4 Lennart och Ibrahim 

Lennart är cirka 20 år och har inte medverkat i medling tidigare. Anledningen till att han inte 

medverkade är att gärningsmannen inte kom till medlingsmötet. Lennart tycker att det var 

tråkigt att medlingsmötet blev inställt då han hade vissa förväntningar inför det. Brottet som 

Lennart utsattes för var bilstöld och detta skedde för cirka ett år sedan. Brottet ledde till 
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rättegång cirka tre månader efteråt i vilken Lennart medverkade i. Lennart ser inte sig själv 

som ett brottsoffer idag.  

 

Ibrahim är i 50-årsåldern och har inte medverkat i medling tidigare. Brottet han blev utsatt för 

var skadegörelse av hans bil. Cirka ett halvår efter brottshändelsen påbörjades rättegången 

mot gärningsmannen. Ibrahim deltog inte i rättegången. Från början avböjde han också 

förslaget om att delta i medling med inställningen att han kände att han inte kunde tillföra 

något. Ibrahim ser sig själv som ett brottsoffer. 

5.4.1 Före medlingsmötet 

Lennart 

Medlingsverksamheten tog kontakt med Lennart per telefon cirka två till tre månader efter att 

brottet begicks. Han anser att det är en rimlig tid. Lennart uppger att han inte vet om han 

informerades på ett bra sätt eftersom han inte deltagit i medling tidigare, men han tror att han 

blev bra informerad. Lennart påpekar dock att han informerades om att hans deltagande var 

frivilligt. Lennart var positivt inställd inför medlingsmötet i och med att han skulle få träffa 

gärningsmannen.  

 

”…annars så blir det lätt att man ser det som att, när man sitter där i rätten så är han ju bara 

i mina ögon ett svin”. 

 

De förväntningar Lennart hade inför medlingsmötet var att få en vettig ursäkt av 

gärningsmannen. Gärningsmannen var en man som precis hade fyllt 15 år.  

 

Ibrahim 

Ibrahim mottog ett brev från Medlingsverksamheten någon månad efter brottshändelsen där 

han tillfrågades om han ville delta i medling, vilket han tackade nej till. Efter en tid ringde 

Medlingsverksamheten upp Ibrahim och förklarade att gärningsmannen gärna önskade att ett 

medlingsmöte blev av. Ibrahim funderade en stund och tackade sedan ja till att delta. Att 

Ibrahims deltagande var frivilligt framgick både av brevet och vid telefonsamtalet. Ibrahim 

uppger att han tycker att kontakten togs inom en rimlig tid, detta för att händelsen för honom 

kändes aktuell samt att han fortfarande var arg och besviken. 

 

”…det är ju bra att det sker ganska fort, medan man kommer ihåg lite”. 

 

När Ibrahim bestämt sig för att delta i medlingen kände han sig lite nervös inför mötet med 

gärningsmannen, men samtidigt menar han att han trots allt inte hade något att stå till svars 

för. Ibrahim uppger att han inom sitt arbete ser hur lätt en människa kan hamna snett redan 

från unga år och menar att han tänkte att han genom sitt deltagande kunde bidra med något 

positivt för gärningsmannen. Ibrahim förklarar också att han samtidigt ville ta chansen att 

”skälla” lite på den som utsatt honom för brottet. Några särskilda förväntningar inför 

medlingsmötet uppger Ibrahim att han inte hade. Han var mer inställd på att det skulle bli ett 

bra möte med motiveringen att det som skett inte gick att ändra på.  

5.4.2 Under medlingsmötet 

Ibrahim 

Gärningsmannen var en ung man och Ibrahim upplevde inte mötet med honom som något 

drastiskt. Tvärtom beskriver Ibrahim mötet som lugnt och sansat där båda parter fick säga det 

de ville. Vid medlingsmötet uppger Ibrahim att han fick möjlighet att framföra vad brottet fått 
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för konsekvenser för honom. Samtidigt förklarade gärningsmannen för honom hur det kom 

sig att brottet begicks och vilka omständigheter det omgärdades av. Gärningsmannen bad 

Ibrahim om ursäkt, vilken han godtog. Något särskilt avtal om gottgörelse eller ekonomisk 

ersättning ingicks inte vid medlingsmötet utan det gjordes upp i rättegången och med 

försäkringsbolaget. Ibrahim uppger att tiden för medlingsmötet var bra, cirka en halvtimme, 

det var varken för kort eller för lång tid.  

5.4.3 Efter medlingsmötet      

Ibrahim                                                               
Någon direkt lättnad efter medlingsmötet kände inte Ibrahim, dock var han laddad inför att få 

träffa gärningsmannen och samtidigt försöka få ut något av mötet för egen del också. Ibrahim 

fick möjlighet att ställa de frågor han hade tänkt sig till gärningsmannen och även framföra de 

konsekvenser brottet fört med sig. Medlingsmötet bidrog till viss del till att han kunde släppa 

det som varit, gå vidare och lämna händelsen bakom sig. Ibrahim berättar att han träffat 

gärningsmannen efter medlingsmötet och att detta endast var positivt. Några svårigheter att 

prata om sina känslor om händelsen under medlingen uppger Ibrahim att han inte hade, men 

han kände sig lite nervös. Ibrahim förklarar att hans oro för att utsättas för brott i framtiden 

varken har minskat eller ökat i och med att han deltagit i ett medlingsmöte. Medlaren under 

mötet var neutral och opartisk anser Ibrahim. På frågan om medlingsmötet kunde ha 

genomförts på ett bättre sätt säger Ibrahim att han inte tror det. Han uppger att mötet var bra 

och känner att han tillfört något bra. Ibrahims uppfattning är att många brottsoffer avstår från 

att medla samt att hans omgivning påtalade att han var modig som ställde upp. Ibrahim tror att 

gärningsmannen i framtiden har goda chanser att undvika att återfalla i brott om han bara 

håller sig till ett lämpligt umgänge. 

”Han verkade ha stöd hemifrån. Det visar ju på ett engagemang”. 

5.5 Företag A och Företag B 

Butikschef för Företag A är drygt 30 år och har medverkat i medling två gånger tidigare. 

Senaste brottet var snatteri och begicks för cirka sex månader sedan. Det blev ingen rättegång 

eftersom de stulna varorna lämnades tillbaka i oskadat skick. Butikschefen ser sig inte som ett 

brottsoffer då denne inte äger butiken. Däremot påpekar denne sin ilska och frustration över 

situationen. 

Butikschef för företag B är i 45-årsåldern och har medverkat i medling cirka tjugo gånger då 

företaget kontinuerligt utsätts för snatterier. Butikschefen uppger att de flesta snatterier inte 

leder till rättegång eftersom de flesta gärningsmännen inte är straffmyndiga. Vidare uppger 

butikschefen att denne inte känner sig som ett brottsoffer. Dock framhåller denne att då 

företaget blir utsatt leder detta till merkostnader och högre priser för konsumenterna. 

5.5.1 Före medlingsmötet 

Företag A 

Medlingsverksamheten kontaktade företaget per telefon cirka två månader efter att brottet 

begåtts. Butikschefen anser att det skedde inom rimlig tid och tycker att informationen 

angående medlingsmötet var bra och att det framkom tydligt att deltagandet var frivilligt. 

Denne kände sig förväntansfull inför mötet och såg detta som ett tillfälle att ge 

gärningsmannen en ny chans. Samtidigt menar denne att besöksförbudet till butiken i och med 

medlingsmötet kan utelämnas.  

Företag B 
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Företag B kontaktades av medlingsverksamheten per telefon. Tiden varierar mellan brott och 

kontakten med Medlingsverksamheten från någon vecka till någon månad. Butikschefen 

upplever att kontakten skett inom rimlig tid. Denne anser också att informationen inför 

medlingsmötet gavs på ett bra sätt samt att dennes deltagande var frivilligt. Butikschefens 

tankar och känslor inför medlingsmötet var positiva. Denna hoppas på att medlingsmötet kan 

bidra till att gärningsmannen inte upprepar brottet.  

5.5.2 Under medlingsmötet 

Företag A 

Butikschefen uppger att gärningsmannen var en man och att mötet med denne var positivt. 

Dock kunde medlingsmötet ha blivit ännu positivare enligt butikschefen om inte 

gärningsmannens ena vårdnadshavare deltagit, då dennes åsikter framkom mer än 

gärningsmannens egna. Butikschefen tycker att denne fick berätta om sina upplevelser under 

medlingsmötet då det var en öppen diskussion mellan båda parter. Gärningsmannen var 

ångerfull och bad om ursäkt vid ett flertal tillfällen. Butikschefen uppfattade inte 

gärningsmannen som någon ”problemkille” utan tror att brottet begicks på grund av 

kompistryck. Något avtal dem emellan ingicks inte därför att butiken återfick sina varor. 

Butikschefen anser att tiden för medlingsmötet var tillräcklig samt att det var positivt att ingen 

exakt tid var avsatt.  

Företag B 

Företag B:s butikschef uppger att gärningsmännen oftast är unga tjejer, med ett fåtal 

undantag. Möten med gärningsmännen upplevs av butikschefen olika beroende på deras 

mottaglighet. Vid medlingsmöten anser butikschefen att denne får möjlighet att framföra sina 

upplevelser av brottet och dess följder. Att gärningsmännen ska gottgöra brottsoffer och/eller 

be om ursäkt är enligt butikschefen det medlingsmötet går ut på. Vidare anser denne att alla 

gärningsmän hittills har bett om ursäkt. Butikschefen uppger att det kan ingås avtal om 

gottgörelse beroende på om varorna skadats eller inte. Denne anser även att tiden under 

medlingsmötet var tillräcklig och att mötet avslutades när parterna kommunicerat färdigt.  

5.5.3 Efter medlingsmötet 

Företag A 

Butikschefen tycker inte att medlingsmötet bidrog till att denne kände någon lättnad då denne 

inte drabbats personligen. Den enda förväntningen denne hade inför mötet var att få veta 

varför gärningsmannen snattat samt få en bekräftelse på att denne var ångerfull. Butikschefen 

framförde inte de konsekvenser brottet fört med sig eftersom detta inte var syftet med 

medlingsmötet dock bidrog medlingsmötet till att denne lättare kunde lämna händelsen bakom 

sig. 

”Mötet kändes bra och det kändes bra efteråt”. 

Att möta gärningsmannen idag ser inte butikschefen som något problem. Gärningsmannen har 

efter händelsen varit inne i butiken och de har då hälsat på varandra. Butikschefen hade inte 

några svårigheter att prata om sina känslor om händelsen under medlingsmötet då denne inte 

anser att det var en traumatisk upplevelse. Medlingen har personligen inte påverkat 

butikschefens oro för att bli utsatt för brott i framtiden.  

Medlaren var enligt butikschefen opartisk under medlingsmötet men anser att medlaren 

kunnat styra mötet mer om vem som skulle komma till tals. Butikschefen ifrågasätter också 

vårdnadshavarens närvaro och anser att medlaren kanske skulle ha i beaktande om 

vårdnadshavare ska delta i medlingsmöten. Butikschefen föreslår att vårdnadshavaren till 
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exempel kunde ha väntat utanför. Vidare framhåller butikschefen att medlingsmötet kanske 

skulle ha blivit bättre om det hållits på en neutral plats. Vad gäller gärningsmannens 

eventuella fortsatta brottslighet tror butikschefen att medlingsmötet minskar risken för återfall 

i brott.  

Företag B 

Butikschefen uppger att denne efter medlingsmöten är osäker på om denne känner någon 

lättnad. Däremot tycker denne att något positivt oftast uppnås med mötena. Butikschefen 

anser att denne under medlingarna fått möjlighet att ställa de frågor till gärningsmännen som 

denne hade tänkt sig. De konsekvenser som brottet fört med sig framförs vid varje medling 

genom att butikschefen berättar om hur stora kostnader snatterier och svinn för med sig. 

Butikschefen framför även att det bevakningsföretag de anlitar medför ytterligare kostnader. 

Medlingar bidrar till att butikschefen lättare kan lämna händelser bakom sig. Butikschefen har 

inga svårigheter med att möta gärningsmännen igen och vissa av dem har återkommit till 

butiken för att handla. En policy som företaget har enligt butikschefen är att gärningsmännen 

inte får besöka butiken inom den närmsta månaden. 

”För att det ska bli lite som ett straff, i alla fall för de här småtjejerna”. 

Butikschefen upplever inte några svårigheter med att framföra sina åsikter och känslor under 

medlingsmötena. Oron för att bli utsatt för brott i framtiden har i och med medlingen inte 

påverkat butikschefen eftersom de gärningsmän som deltar i medling är införstådda med att 

detta är frivilligt. Vidare framhåller denne att det är upp till gärningsmännen om de vill delta i 

medling eller inte. Vad gäller medlarens opartiskhet samt genomförandet av medlingsmötena 

anser butikschefen att de varit tillfredsställande. Butikschefen hoppas på att medling bidrar till 

att gärningsmännen avhåller sig från fortsatt brottslighet men uttrycker att intresset är 

begränsat för att delta i medling fler gånger med samma gärningsmän. 

”Skulle samma människor dyka upp igen skulle jag inte lägga ner lika mycket tid på att 

medla”. 

6. Analys  

I detta kapitel analyseras endast resultat av intervjuerna. Resultat av enkäterna kommer dock 

inte att analyseras ytterligare eftersom författarna främst är intresserade av att få en djupare 

kunskap om respondenternas upplevelser och erfarenheter.  

6.1 Före medlingsmötet 

Intervjupersonerna i denna studie har drabbats av olika brott, bland annat ringa misshandel, 

bostadsinbott, bilstöld inklusive skadegörelse samt snatteri. Forskning visar att dessa brott 

tillhör de vanligaste brotten i Sverige (Brå, 2008).  

I resultatet framkommer att två av de sex respondenterna ser sig själva som brottsoffer. Detta 

skulle kunna förklaras utifrån Nilssons (2002) resonemang om motståndsresurser, det vill 

säga att de kan ha haft svårigheter med att se situationen i sitt sammanhang samt att de 

eventuellt blivit känslomässigt och personligt berörda. Med motståndsresurser avser 

Antonovsky (2005) den känsla av hanterbarhet som individer har för att bättre kunna möta de 

krav som de ibland utsätts för. Om individerna innehar en låg känsla av hanterbarhet uppfattar 

de sig själva som offer (a.a). Företag A respektive Företag B anser att de inte personligen 

utsatts för brott och ser sig inte själva som brottsoffer. Internationell forskning visar att när 

den brottsutsatte inte är en privatperson kan medling ha en direkt skadlig effekt på 
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gärningsmannen. I sådana situationer visar en utvärdering att det kan leda till att 

gärningsmannen i ren trots begår fler brott i framtiden (Braitwaite 2002).  Detta skulle kunna 

tolkas som att medling vid brott vad gäller snatterier har en negativ effekt i och med att brottet 

inte drabbar en privatperson.  En respondent har uppfattningen att det hör till att utsättas för 

olustiga situationer när man arbetar som lärare och därför inte ser sig som ett brottsoffer. 

Antonovsky (2005) tar upp att människor med hög känsla av begriplighet förväntar sig 

framtida stimuli som förutsägbara. Detta skulle kunna ses som att respondenten har en hög 

känsla av begriplighet då denne har förståelse med att det i rollen som lärare kan ingå att bli 

utsatt för vissa obekväma situationer. 

Enligt medlingslagen ska medlingsförfarandet genomföras skyndsamt. 

Medlingsverksamhetens mål i Örebro kommun (2009) är att erbjuda kontakt inom ett par 

veckor. Samtliga respondenter uppgav att de kontaktades av Medlingsverksamheten inom en 

rimlig tid. Några respondenter kontaktades inom ett par veckor medan andra kontaktades efter 

några månader. Att vissa deltagare kontaktades senare än ett par veckor visar att 

Medlingsverksamhetens mål inte uppfylls. Respondenterna anser att de erhöll bra information 

av medlaren om vad medling innebär samt att deras deltagande var frivilligt. Detta 

överensstämmer med 7 § och 5 § i medlingslagen och med Medlingsverksamhetens mål.  

De flesta respondenterna hade positiva tankar och förväntningar inför att träffa 

gärningsmannen. Deras tankar var bland annat att de ville se att gärningsmannen inte var ond, 

ge denne en ny chans men även att ”skälla” lite på denne. Antonovsky (2005) beskriver hur 

individer med ett högt värde på meningsfullhet kan hantera olyckliga händelser genom att se 

dem som en utmaning. Genom att konfrontera dessa händelser kan de på ett positivt sätt ta sig 

igenom olika motgångar (a.a). Respondenterna skulle med detta synsätt kunna söka en 

meningsfullhet i det brott de blivit utsatta för. Deras förväntningar var bland annat att de 

genom sitt deltagande skulle kunna hjälpa gärningsmannen med att avstå från fortsatt 

brottslighet, att få en vettig ursäkt, att få besöksförbudet till butiken upphävt etcetera.  

Antonovsky (2005) tar upp att individer med en stark känsla av sammanhang ofta engagerar 

sig känslomässigt i olika företeelser och upplever dem som utmaningar. Detta skulle kunna 

tolkas som att respondenterna innehar en stark känsla av sammanhang eftersom de engagerar 

sig i medlingsmötet för att hjälpa gärningsmannen. 

Fyra respondenter utsattes för brott av en manlig gärningsman, en respondent utsattes av två 

gärningsmän, en kille och en tjej och en annan respondent uppger att flickor är 

överrepresenterade bland de gärningsmän som deltagit i medling under de senaste åren. Enligt 

medlingsprotokollen är flickor överrepresenterade vid snatteribrott. De visar även att två 

tredjedelar av gärningsmännen är pojkar och en tredjedel flickor (Brå, 2008). Detta 

överensstämmer med denna studies resultat där gärningsmännen överrepresenteras av 

män/pojkar.  

6.2 Under medlingsmötet 

Tre respondenter anser att mötet med gärningsmannen under medlingen var positivt. De 

beskriver bland annat mötet som lugnt och sansat, inte något drastiskt, båda fick komma till 

tals, det var en öppen diskussion etcetera. En av dem uppgav emellertid att medlingen hade 

varit mer positiv om inte gärningsmannens vårdnadshavare deltagit. Respondentens åsikt 

angående vårdnadshavares närvaro vid medling överensstämmer dock inte med 8 § i 

medlingslagen där det framgår vikten av att till exempel vårdnadshavare närvarar i medling 

med unga gärningsmän om det inte finns särskilda skäl till detta.  
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En respondent anser att gärningsmannens mottaglighet är avgörande för hur 

medlingsförfarandet kommer att bli medan en annan upplevde det negativt genom att det var 

mest fokus på gärningsmannen under medlingsmötet. Respondenten beskrev att 

gärningsmannen inte upplevdes vara mottaglig för hjälp. Enligt 3 § i medlingslagen framgår 

det att medling ska ske i båda parters intresse. Detta skulle kunna tolkas som att medlaren inte 

styrt mötet på ett tillfredsställande sätt eller som att respondenten missförstått medlingens 

syfte, det vill säga att båda parter ska få komma till tals. 

 

Vad gäller respondenternas möjlighet att framföra hur de upplevt brottet och dess följder 

anser samtliga att de fick göra det. Bland annat framförde de att de känt sig kränkta, illa till 

mods, vilka konsekvenser brottet fört med sig samt hur de upplevt brottet. Graef (2001) 

påpekar att de flesta brottsoffer prioriterar möjligheten att få berätta för gärningsmannen vilka 

konsekvenser brottet fört med sig samt att de även vill ha svar på sina frågor och få en 

uppriktig ursäkt. Detta resonemang överensstämmer med respondenternas utsagor i resultatet 

vad gäller deras möjlighet att få framföra brottets konsekvenser och hur de upplevt det.  

Samtliga respondenter uppgav att de fick en ursäkt av gärningsmannen. Att brottsoffret får 

höra och känna att gärningsmannen är ångerfull samt försöker ställa saker till rätta är en viktig 

del av bearbetningen av händelsen (Brå, 2008).  Även Rodrigues (2007, s. 355-379) 

framhåller hur viktigt det är för brottsoffret att få en ursäkt av gärningsmannen. Det beskrivs 

hur en rehabiliteringsprocess då kan starta hos både brottsoffret och gärningsmannen efter att 

medlingsmötet ägt rum. Nugent, Umbreit, Wiinimaki, och Paddock (2001) tar upp att 

forskning har visat att de gärningsmän som deltar i medling vid brott samt i detta 

medlingsmöte uppriktigt ber brottsoffret om ursäkt tenderar att minska risken för återfall i 

brott. Detta skulle kunna tolkas som att den ursäkt som framförs är av betydelse för båda 

parter men på lite olika sätt. 

Avtal om gottgörelse har bara ingåtts i ett fall av de sex redovisade. Utvärderingar gjorda av 

Brå visar att i nästan hälften av de genomförda medlingarna har någon typ av avtal ingåtts 

(Brå, 2008). Den internationella forskningen visar även att avtal fullföljts i 8 fall av 10 

(Umbreit, Coates, & Vos, 2007).  Respondenternas uttalanden stämmer inte överens med den 

nationella eller internationella studien eftersom majoriteten inte ingått något avtal. I 

proposition (2001/02:126) poängteras att brottsoffer inte har någon absolut rätt att kräva 

gottgörelse, men har rätt att framställa önskemål om gottgörelse. 

6.3 Efter medlingsmötet 

En respondent uppgav att denne kände en viss lättnad efter medlingsmötet. Detta för att 

respondenten fick komma till tals och fick se hur gärningsmannen skämdes för sitt brott. Att 

respondenten kände lättnad kan eventuellt tolkas som Atkinson, m.fl. (2006, s. 519) 

resonemang om att brottsoffer genom att träffa gärningsmannen minskar sin eventuella rädsla 

och/eller ilska. Två respondenter kände inte någon lättnad efter medlingsmötet då de inte 

drabbats personligt. Antonovsky (2005) tar upp i sin teori att begriplighet är hur en individ 

upplever till exempel yttre stimuli som förnuftsmässiga och sammanhängande. Detta kan 

tolkas som att de två respondenterna har en hög känsla av begriplighet och därför inser att 

brotten inte är riktat mot dem personligen. En annan respondent uttryckte hur denne efter 

medlingsmötet kände att deltagandet var förgäves eftersom förväntningarna inte infriades. 

Detta skulle kunna tolkas som att respondenten inte erhållit tillräckligt med information om 

vad medlingsmötets syfte är. I proposition (2001/02:126) beskrivs att medlingsmötet inte ska 

leda till att brottsoffret används som ett verktyg för att rehabilitera gärningsmannen. Det kan 
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även vara så att denna respondent tagit på sig rollen som rehabiliterare och därför upplever sitt 

deltagande meningslöst. Rodrigues (2007, s. 355-379) framhåller också vikten av att 

brottsoffret verkligen förstår syftet med medlingen, det vill säga att mötet med 

gärningsmannen inte är att straffa denne.  

Samtliga utom en respondent uppger att de fick möjlighet att ställa frågor de tänkt sig till 

gärningsmannen samt framföra de konsekvenser brottet fört med sig. Detta överensstämmer 

med 9 § i medlingslagen samt Medlingsverksamhetens mål (2009) där det påtalas att 

målsägande ska ges denna möjlighet. En respondent ansåg att syftet med dennes deltagande i 

medlingsmötet inte var att framföra brottets konsekvenser. Att respondenten är av den 

uppfattningen skulle kunna tyda på att informationen de fått av Medlingsverksamheten är 

bristfällig.  

Medlingen har bidragit till att de flesta respondenter till stor del kunnat lämna händelsen 

bakom sig. Enbart en respondent kände sig mer negativ efter mötet då det finns en oro för att 

gärningsmannens situation förvärras och att denne utsätter respondenten för brott igen. Då 

gärningsmannen var beväpnad under brottshändelsen finns även en oro att denne ska skada 

respondenten. Brå (2000/2) beskriver bland annat viktimologi och hur brottsoffer kan hantera 

traumatiska brottshändelser. Respondenten kan befinna sig i bearbetningsfasen där denne 

försöker bearbeta sina känslor. Oklarheter om brottshändelser kan leda till en ökad otrygghet 

och rädsla (a.a). Det skulle kunna vara så att respondenten under medlingsmötet inte fick 

brottshändelsen förklarad för sig på ett bra sätt och därför känner en oro. Dock påpekar Nääs, 

Carling och Fahlén (2007) att de som vid ett tillfälle har blivit utsatta för brott löper större risk 

att utsättas för det igen. Utifrån detta resonemang kan respondentens oro till viss del vara 

befogad. 

Ingen av respondenterna uppger att medlingsmötet bidragit till att deras oro för att utsättas för 

brott i framtiden har påverkats. De uppger att de varken känner en större eller mindre risk. En 

respondent menar att gärningsmannen medverkar frivilligt i medling och därmed ökar inte 

risken för repressalier. Ett av Medlingsverksamhetens mål (2009) är att stärka båda parter i 

medlingsmötet. Vad gäller respondenternas oro för att utsättas för brott i framtiden har inte 

medlingsmötet i sig varken påverkat eller stärkt deras uppfattning om detta. 

Samtliga respondenter uppger att de uppfattat medlaren som opartisk.  Emellertid ansåg en att 

medlaren förstod dennes situation bättre än gärningsmannens samt ansåg en annan att 

medlaren till viss del även kunde ha styrt mötet mer. Vad gäller respondenternas 

uppfattningar om medlarens opartiskhet överensstämmer dessa med Medlingsverksamhetens 

mål (2009) samt medlingslagen där det framgår att medlaren skall vara opartisk. 

Tre av respondenterna uppger att de tror och hoppas att gärningsmannen genom att delta i 

medling avhåller sig från fortsatt brottslighet. Övriga anser inte att medlingen bidrar till detta. 

En respondent tror att domen påverkar mer än medlingsmötet och en annan tror att 

gärningsmannen kommer att fortsätta att begå brott pga. hans inställning till mötet. En 

utvärdering som utfördes i Sverige år 1998 visar att medling är en lämplig åtgärd som kan 

bidra till att minska risken för återfall i brott (Brå, 2008). Internationella studier visar att 

medling har störst effekt vad gäller risken för återfall i brott när gärningsmannen är 

förstagångsförbytare eller endast är dömd en gång tidigare (Nugent, Umbreit, Wiinimaki, & 

Paddock, 2001). Majoriteten av respondenterna tror att medling minskar risken för återfall i 

brott vilket överensstämmer med vad den nationella och internationella forskningen kommit 
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fram till, men respondenterna utgår naturligtvis från sitt eget intryck av den aktuella 

gärningsmannen.  

7. Diskussion 
Ämnet väckte intresse hos författarna då de kom i kontakt med Medlingsverksamheten i 

samband med praktikterminen. Medlingsverksamheten är relativt nystartad och författarna 

ville därmed undersöka brottsoffren och deras erfarenheter av att medla. Författarna valde att 

inrikta sig på brottsoffren och inte gärningsmännen av etiska skäl. Författarna hade ingen 

tidigare kännedom om verksamheten och hade därmed inga större kunskaper kring studien.  

Syftet med denna studie var att få en djupare kunskap av brottsoffers upplevelser och 

erfarenheter av medling vid brott i Örebro kommun.  Resultatet av den befintliga enkäten 

visar att nästan samtliga respondenter svarat positivt på de frågor som ställdes. Utifrån det 

kvantitativa resultatet bör inga generella slutsatser dras eftersom enkäten har vissa brister. 

Författarna valde trots detta att använda sig av enkäterna som en del av resultatet för att bilda 

sig en viss uppfattning om brottsoffers synpunkter av att delta i medling vid brott.  Studiens 

resultat visar att majoriteten av respondenterna anser att medlingsmötet var positivt, dock 

anser två respondenter bland annat att vårdnadshavarens närvaro vid mötet var negativt samt 

att det var för mycket fokus på gärningsmannen. De flesta respondenterna anser att de kunde 

lämna händelsen bakom sig efter medlingsmötet men majoriteten tycker inte att de kände 

någon lättnad efter mötet. Medlingsmötet har inte påverkat respondenternas oro för att bli 

utsatta för brott i framtiden. Studien visar även att majoriteten tror och hoppas att 

medlingsförfarandet kan bidra till att gärningsmannen avhåller sig från brott i framtiden. En 

respondent är tveksam och anser att domen påverkar mer än medlingsmötet och en annan tror 

att gärningsmannen kommer att begå ytterligare brott. 

Studiens resultat överensstämmer till stor del, men inte helt, med medlingslagen och 

Medlingsverksamhetens mål. Eftersom vissa respondenter kontaktades först efter några 

månader överensstämmer inte tiden med Medlingsverksamhetens mål i Örebro kommun. I 

medlingslagen framgår däremot inte någon specifik tidfrist för medlingsförfarandet utan det 

framgår endast att medlingen ska genomföras skyndsamt.  I studien framkommer det även att 

en respondent anser att det var för mycket fokus på gärningsmannen vilket visar att 

Medlingsverksamhetens mål i Örebro kommun inte anses vara helt uppfyllda.  I 

Medlingsverksamhetens mål framgår det att medlingen skall stärka båda parter vilket verkar 

stämma överens till stor då endast en respondent känner sig mer negativ efter medlingsmötet. 

Både i lagen och i Medlingsverksamhetens mål tas vikten av opartiskhet upp vilket stämmer 

överens med respondenternas utsagor. I medlingslagen och i Medlingsverksamhetens mål tas 

upp om avtal om gottgörelse, dock framgår ej att avtal måste ingås. Studiens resultat visar att 

endast ett sådant avtal ingåtts. 

KASAM har varit relativt användbar för att besvara studiens frågeställningar och vi anser att 

den är effektiv som social teori. Teorin fungerar bra till att komplettera medlingslagen och 

Medlingsverksamhetens mål eftersom den ger vissa förklaringar till brottsoffers upplevelser. 
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Utifrån lagen och verksamhetens mål går det endast att se om brottsoffrens utsagor 

överensstämmer med dessa eller inte. Utifrån studiens resultat har det framkommit att de 

flesta av respondenterna inte ser sig själva som brottsoffer. Anledningen till detta är enligt 

respondenternas utsagor att de inte drabbats personligen samt att det kan ingå i deras yrke att 

drabbas av olika ”olustigheter”. Att majoriteten av respondenterna inte ser sig själva som 

brottsoffer skulle utifrån Antonovskys teori om känsla av sammanhang kunna förklaras med 

att de innehar olika resurser, en livskamrat, vänner etcetera. Dessa bidrar till att de bättre kan 

möta de krav som olika stimuli ställer på dem, det vill säga de har en hög känsla av 

hanterbarhet och därför inte ser sig själva som brottsoffer.  En annan förklaring skulle enligt 

Antonovsky kunna vara att de individer som återkommande utsätts för stressorer får en 

livserfarenhet som visar att livet är förutsägbart. En hög känsla av begriplighet kan ses som 

att individen förväntar sig framtida stimuli som förutsägbara. Detta skulle kunna vara en 

förklaring till att inget av företagen ser sig själva som brottsoffer eftersom de anser inte att de 

drabbats personligen och förväntas bli utsatta för brott i framtiden.  Att majoriteten av 

respondenterna hade positiva förväntningar inför att träffa gärningsmannen och ville bland 

annat hjälpa denne skulle utifrån Antonovskys teori om känsla av sammanhang kunna 

förklaras som att de flesta respondenterna har ett högt värde på meningsfullhet då de 

engagerar sig i att hjälpa gärningsmannen. 

Studien syfte anses ha uppnåtts då författarna finner att studiens frågeställningar till stor del är 

besvarade. Studiens resultat överensstämmer med tidigare forskning där det tas upp att 

medling anses vara en bra metod både för gärningsmannen men också för brottsoffer. Det som 

mindre överensstämmer är att den nationella forskningen visar att 48 % av de som har medlat 

brukar ingå ett avtal om gottgörelse. Den internationella forskningen visar att i 8 fall av 10 

brukar avtal ingås. Detta överensstämmer emellertid inte med studiens resultat där endast ett 

avtal om gottgörelse ingåtts. 

7.1 Slutdiskussion 

Det kvalitativa insamlingsmaterialet tillsammans med de befintliga enkäterna som utformats 

av Medlingsverksamheten i Örebro kommun har bidragit till att författarna fått en bredare 

kunskap om brottsoffers erfarenheter och upplevelser av medling. Det kvalitativa resultatet 

överensstämmer till stor del med det kvantitativa där de flesta har uppgett sig ha positiva 

åsikter om medling. Den kvalitativa delen har bidragit till en mer omfattade kunskap om hur 

brottsoffer upplever och erfar medling samt visar att majoriteten tycker att medlingsmötet var 

positivt. En respondent anser att vårdnadshavarens närvaro vid medlingsmötet var negativt då 

denne kom till tals mer än gärningsmannen. I medlingslagen framhålls att det är bra att 

vårdnadshavaren närvarar om inga särskilda skäl föreligger. Författarna är av den 

uppfattningen att vårdnadshavarens närvaro kan vara betydelsefull för gärningsmannen om 

denne är minderårig. Dock tycker författarna att det är medlarens uppgift att styra samtalet för 

att undvika situationer där vårdnadshavaren tar för stor plats i mötet. Både medlingslagen och 

Medlingsverksamheten benämner att avtal kan ingås vilket gör att frågan kan lyftas varför 

detta sällan görs i Örebro kommun. För att Medlingsverksamheten i framtiden ska kunna 

uppfylla målen är det av vikt att denna fråga tas upp och diskuteras. Ett förslag kan vara att ta 
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bort målet gällande avtal i målbeskrivningen eller att försöka uppfylla målet genom att till 

exempel informera inblandade parter bättre om att avtal kan ingås. 

Vidare framkommer att en respondent avböjde att delta i medling men efter en andra 

förfrågan valde respondenten att ändra sin åsikt och delta. Både medlingslagen och 

Medlingsverksamheten framhåller vikten av frivillighet vid deltagande i medling. Författarna 

kan i detta förfaringssätt se en form av påtryckning för att verksamheten inte respekterade att 

denne inte ville delta vid första tillfället. 

Medlingsverksamhetens enkät i Örebro kommun är på flera punkter bristfällig enligt 

författarna. Bland annat framkommer inte bakgrundsfaktorer som till exempel kön, ålder, 

privatperson, företag, brottstyp etcetera. Enkäten består även av ett fåtal frågor samt både en 

kvalitativ och en kvantitativ del vilket medför att resultatet blir svårt att sammanställa, 

analysera och tolka. För att få en bättre och mer omfattande kunskap om brottsoffers åsikter 

av medling i Örebro kommun skulle Medlingsverksamheten kunna åtgärda de brister i 

enkäterna som framkommit och utveckla en mer användbar enkät för framtiden.  För att 

Medlingsverksamheten i framtiden ska kunna få en bättre svarsfrekvens på enkäterna bör 

verksamheten se över hur de hanterar utdelningen. Förslag till verksamheten är att de kan ha i 

åtanke att erbjuda deltagarna att besvara enkäterna på plats i samband med medlingen. 

Den nationella samt internationella forskningen visar på samma fakta som denna studie, det 

vill säga att brottsoffer är nöjda med medlingen. Utvärderingar gjorda av Brå visar att medling 

är en lämplig åtgärd som kan bidra till att gärningsmän inte återfaller i brott (Brå, 2008). 

Studiens resultat visar att tre respondenter tror och hoppas på att gärningsmannen inte 

återfaller i brott. En respondent tror att gärningsmannen återfaller i brott och en annan tror att 

domen påverkar mer än medlingsförfarandet. Författarna anser att det saknas forskning om 

huruvida de gärningsmän som deltagit i medling återfaller i brott. Av den anledningen är det 

av vikt att undersöka huruvida detta statistiskt sett ser ut i Örebro kommun. Förslag till vidare 

forskning skulle därför kunna vara att undersöka hur återfallsstatistiken bland gärningsmän 

som deltagit i medling vid brott i Örebro kommun ser ut. Utifrån detta kan verksamheten se 

om deras arbetssätt har någon effekt på gärningsmän vad gäller återfall i brott . 
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Definitioner    Bilaga 1 

    

 Brott: gärning för vilken i lag eller annan författning är stadgat med straff, dvs.   

            böter eller fängelse (Nationalencyklopedin, 2009). 

  

 Brottsoffer:  person som utsatts för brott (Nationalencyklopedin, 2009). 

 

 Gärningsman: den som utfört en brottslig gärning eller som p.g.a. sin medverkan är att anse                     

       såsom delaktig i brottet (Nationalencyklopedin, 2009). 

 

 Medling:   förlikning, försoning; försök att åstadkomma överenskommelse eller försoning  

   (Nationalencyklopedin, 2009). 

 

 Medling vid brott: Medling, som är frivilligt, innebär att gärningsman och brottsoffer möts  

            tillsammans med en opartisk medlare, för att prata om brottshändelsen  

            (Brottsförebyggande rådet). 
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     Bilaga 2 

  

 

  Medlingsenkät 

Du har deltagit i medling. För att kunna utveckla medling vid brott 
önskar vi få Dina synpunkter. Skicka tillbacka Dina svar i det 

frankerade kuvertet. Du är anonym. Tack för hjälpen! 

 

 Informationen inför medling var … 

Mycket bra  Bra  Mindre bra  

 Dålig 

 

 

 Gav medlingsmötet Dig möjlighet att uppnå det som Du ville 
efter brottshändelsen? 
 
Mycket bra  Bra  Mindre bra 

 Dåligt 

 

 

 Genomfördes medlingsmötet neutralt/opartiskt? 
 
Ja   Nej  Vet ej 

 

 

 Var det en bra och trygg stämning under medlingsmötet? 
  

            Ja                       Nej  Vet ej  

 

 

 Fick Du sagt det Du ville under medlingsmötet? 
  

           Ja   Nej  Vet ej 
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      Bilaga 3 

Intervjuguide 

Inledande frågor: 

Man              Kvinna    

Hur gammal är du? 

Är du privatperson eller representant för ett företag? 

Har du medverkat vid medling tidigare? 

Vilken typ av brott blev du utsatt för? 

När begicks brottet? 

Ledde brottet till rättegång? 

Om Ja, hur lång tid gick det mellan händelsen och rättegången. 

Medverkade du i rättegången? 

Om Nej, varför inte. 

Ser dig själv som en brottsoffer? 

Om Nej, hur kommer det sig? 

Före medlingsmötet: 

Hur kom du i kontakt med medlingsverksamheten? 

Hur lång tid tog det efter brottshändelsen innan du fick kontakt med medlingsverksamheten? 

Tycker att det skedde inom en rimlig tid? 

Informerades du på ett bra sätt om hur medlingen skulle genomföras samt att ditt deltagande 

var frivilligt? 

Hur tänkte och kände du när du skulle delta i medlingen? 

Hade du några särskilda förväntningar innan medlingen? I så fall, vilka? 

Var gärningspersonen man eller kvinna? 

 

Under medlingsmötet: 

Hur upplevde du mötet med gärningspersonen? 

Anser du att du vid medlingen fick möjlighet att framföra hur du upplevt brottet och dess 

följder? 

Upplevde du att gärningspersonen på något sätt försökte gottgöra dig och/eller be om ursäkt? 

Ingick något särskilt avtal om gottgörelse, till exempel ekonomisk ersättning? 

Anser du att tiden räckte till under medlingsmötet? 

Efter medlingsmötet: 

Tycker du att medlingsmötet bidrog till att du på något vis kände en lättnad? 

Fick du möjlighet till att ställa de frågor till gärningspersonen som du eventuellt tänkt dig? 

Framförde du de eventuella konsekvenser brottet förde med sig? 

Anser du att medlingsmötet bidrog till att du lättare kunde lämna händelsen bakom dig? 

Hur ser du på gärningsmannen idag, skulle du kunna möta denne igen utan att det uppstår 

några problem? 

Upplevde du att du kunde framföra dina åsikter på ett för dig känslomässigt bra sätt? 

Upplevde du att det var svårt att prata om dina känslor om händelsen under medlingen? 

Hur har medlingen påverkat din eventuella oro för att bli utsatt för brott i framtiden? 

Anser du att medlaren var opartiskt? 
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Om Nej, berätta mer. 

Tycker du att medlingsförfarandet kunde ha genomförts på ett bättre sätt? I så fall, hur? 

Tror du att medling leder till att gärningspersonen avhåller sig från fortsatt brottslig 

verksamhet i framtiden? 

Avslutande frågor: 

Har du några ytterligare synpunkter eller frågor innan intervjun avslutas? 
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      Bilaga 4 

Intervjuundersökning av brottsoffers erfarenheter och upplevelser av 

medling vid Medlingsverksamheten i Örebro kommun. 

Hej, 

Vi är två socionomstudenter som läser vid Örebro universitet, termin 7. Som avslutande 

uppgift under denna sista termin kommer vi att skriva en c-uppsats. I och med detta har vi fått 

i uppdrag av Medlingsverksamheten i Örebro att undersöka hur brottsoffer upplevt samt 

erfarit medling under 2008 och 2009.  För att kunna genomföra undersökningen är vi i behov 

av Er hjälp. 

Vi är tacksamma om Ni kan ställa upp på en intervju. Intervjun består av ett antal enkla frågor 

och beräknas ta ca. 30-45 minuter att genomföra. Den kommer att äga rum vid en lokal som 

Medlingsverksamheten har på Ribbingsgatan, eller vid Örebro universitet.  

I och med att vi genomför vårt uppsatsarbete har vi båda skrivit på en särskild blankett som 

förbinder oss att arbeta utifrån sekretesslagen. Med detta menas bland annat att vi har 

tystnadsplikt. De intervjuer vi genomför kommer att vara konfidentiella vilket innebär att de 

kommer att numreras samt att Ni är helt anonym. Naturligtvis är Ert deltagande frivilligt men 

vi hoppas att Ni har möjlighet att delta i intervjun.  

Vi kommer inom kort att ta kontakt med Er per telefon. 

 

Om Ni undrar över något får Ni gärna kontakta någon av oss. 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

 

Adisa Saljevic                                      Peter Hjalmarsson 

070-7317666    070-2148824 

adisasaljevic@hotmail.com                     hjalmarssonpeter@hotmail.com 
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     Bilaga 5 

Tack för din medverkan!  

Du deltar i en intervju som är en del i vår c-uppsats om medling vid brott, och som fokuserar 

på brottsoffers erfarenheter och upplevelser av medling vid brott i Örebro kommun. C-

uppsatsen är ett examensarbete på utbildningen inom socionomprogrammet vid Örebro 

universitet.  

De personer som medverkar i intervjuerna kommer att avidentifieras i det färdiga arbetet och 

ditt namn kommer inte att finnas med. Allt material utom det färdiga arbetet kommer att 

raderas.  

Om du vill får du gärna ta del av den färdiga uppsatsen när den är klar genom att fylla i din e-

postadress nedan. 

Vid frågor och funderingar var vänlig att kontakta författarna till denna studie. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Adisa Saljevic                   adisasaljevic@hotmail.com  070-731 76 66 

Peter Hjalmarsson hjalmarssonpeter@hotmail.com 070-214 88 24

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Härmed godkänner jag att det jag berättat får användas i denna studie. Jag är informerad 

om att mitt namn och mina personuppgifter inte kommer att lämnas ut i studien samt att det 

inspelade materialet raderas när studien är färdig. 

 

 

_______________________ ______________________________ 

Ort och datum      Namn 

 

______________________________ 

E-postadress  

 

   


