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Sammanfattning 
 

Denna studie är en integrativ litteraturöversikt som undersöker befintlig forskning om medling vid 

brott.  Syftet med litteraturstudien är att undersöka hur forskningen beskriver att medling fungerar 

för brottsoffer och unga lagöverträdare, vad eventuella problem består av och hur man kan minska 

dessa problem. Totalt 16 artiklar har inkluderats i analysen där den systematiska 

litteratursökningen presenteras tematiskt i syntetiserad form och analyseras utifrån Braithwaites 

teori om differentiell skam samt Goffmans stigmateori. Resultatet visar att medling fungerar som 

en helande process för både brottsoffer och förövare. Medling beskrivs av forskning vara 

brottsförebyggande. Forskningen visar också att de positiva beteendeförändringarna framförallt 

beror på att förövare får möta brottsoffret, vilket leder till insikt i konsekvenserna brottet medfört 

för brottsoffret. Problem med processen kan enligt forskningen uppstå om lagöverträdaren inte ber 

brottsoffret om ursäkt eller förlåtelse, om en lagöverträdare inte blir förlåten av brottsoffret, om 

någon av parterna tvingas delta i sessionerna eller om det utövas påtryckningar på någon av 

parterna. Dessa problem kan enligt forskningen lösas bland annat genom att erbjuda medlare 

adekvat utbildning, handledning samt stöd.  Avslutningsvis presenterar litteraturstudien förslag till 

vidare forskning. 

 

Nyckelord: reparativ rättvisa, medling vid brott, brottsoffer, unga lagöverträdare, medlare, 

brottsåterfall 
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Abstract 
 

This study is an integrative literature review that examines existing research on victim-offender 

mediation. The aim of this study is to examine how research describes the way mediation works 

for victims and young offenders, the possible problems consisting of and how to reduce them. A 

total of 16 articles were included in the analysis where the systematic literature search are 

presented thematically, synthesized and analyzed; based on Braithwaite's theory of reintegrative 

shaming and Goffman's stigma theory.  These results show that mediation works as a healing 

process for both parties. According to researches, mediation is described as a process of crime 

prevention. The research also shows that positive behavior changes mainly is a result of the 

offender facing the victim. This leads to an offender insight into the impact of the crime on the 

victim. According to researches, problems may occur during the process if the offender does not 

offer an apology or ask for forgiveness, if the victim does not forgive the offender, if one party is 

forced to participate in the mediation sessions or pressure is exercised on any of the parties. 

According to researches, these problems can be solved by providing mediators with adequate 

training, supervision and support. In the end of this literature review, further research is suggested. 

 

Key words: restorative justice, victim-offender mediation, victims of crime, young offenders, 

mediator, reconviction  
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Inledning 
Medling vid brott har sedan 1980-talet fått allt större spridning i världen (Braithwaite, 1997, 

refererad i Brottsförebyggande rådet [BRÅ], 1999). Ingen annan metod, i samband med rättvisa 

sammanhang, har rönt lika mycket uppmärksamhet och internationellt intresse som reparativ 

rättvisa har på kort tid (Paylor, 2014). Det är en rättsfilosofi och rättspraktik som har rötter i Nya 

Zeeland och Australien (Engel, 2009). Det råder dock en avsevärd debatt bland akademiker liksom 

bland yrkesverksamma om huruvida reparativ rättvisa har bättre effekter för brottsoffer än det 

traditionella rättssystemet. Förespråkare av reparativ rättvisa hävdar att reparativ rättvisa är bättre 

utrustad till att möta offrens behov än det straffrättsliga systemet (Wemmers & Cyr, 2004). Medan 

brottsoffer allt oftare anses vara en bortglömd part i det straffrättsliga systemet har reparativ 

rättvisa uppkommit som en ny ansats som inkluderar brottsoffer (Wemmers & Cyr, 2006). 

Reparativa rättviseprogram ses ofta som ett praktiskt alternativ till traditionell 

rättsskipningsprocess, särskilt för lindrigare men ibland även allvarligare former av brottslighet 

och vuxen kriminalitet. Programmen påstås dessutom ofta leda till återfallsminskning (Bergseth 

& Bouffard, 2013). Inom reparativ rättvisa ingår medling som en av flera metoder (BRÅ, 1999). 

Vidare finns det en omfattande internationell forskning om just medling vid brott som bland annat 

visar att medling som metod kan vara effektiv som brottspreventiv lösning. Detta anses bland annat 

bero på att metoden involverar unga gärningsmän, som begått olika former av brott, samt de 

brottsutsatta som blivit personligen kränkta. Flera studier visar också att brottsoffer känner sig 

nöjda med den medling de deltagit i (Wahlin, 2005). Enligt Umbreit (1999) var exempelvis 

lagöverträdare och brottsoffer som deltog i medling betydligt mer nöjda än offer och förövare som 

hänvisats till medlingsprogram men inte deltagit. Detta beror enligt studierna framförallt på att 

mötet lett till ett känslomässigt avslut för brottsoffren. Mötet kan dock även för lagöverträdarna 

leda till ny insikt om brottets konsekvenser (Wahlin, 2005). Flertalet studier tyder exempelvis på 

att brottsoffer, efter att ha deltagit i medling, var mindre rädda för att på nytt bli utsatta av 

gärningsmännen än offren i jämförelsegruppen (Umbreit, 1999). Choi, Green och Gilberts (2011) 

studie visar i sin tur på att mötet med offren hjälper gärningsmännen att inse omfattningen av 

konsekvenserna av sina handlingar. 

 

Trots att medling vid brott har vunnit stor popularitet i ungdomsdomstolar är det dock fortfarande 

lite som är känt om hur dessa program påverkar förövarna (Abrams, Umbreit & Gordon, 2006). 

Enligt Sehlin (2009) är återfallsfrekvensen för unga lagöverträdare vid medling lägre än vid andra 

behandlingsmetoder som utgår från att förebygga brottslighet. Vidare kommer Nugent, Umbreit, 

Wiinamaki och Paddock (2001)  också fram till att deltagandet i medling är associerat med 

betydande reducering i brottsligt beteende. I deras studie visar de att barn och ungdomar som deltar 

i medling löper mindre risk att senare ägna sig åt brottsligt beteende. De diskuterar också vikten 

av att varken offer eller gärningsmän ska tvingas delta i medling och att medling inte bör ses som 

en mekanism för vedergällning mot brottslingar då det kan leda till negativa utfall för en eller båda 

parter (Nugent et al., 2001). Vidare har Bradshaw, Roseborough och Umbreit (2006) i sin studie 

också visat att deltagandet i medlingsprogram stod för en minskning av återfall bland ungdomar 

med 34 %. Det finns således studier som visar på minskad återfallsfrekvens medan andra inte gör 

det. Det kan kort sägas att internationell forskning visar att medling kan förebygga återfall för vissa 

förövare vid utmärkande brottstyper och under särskilda omständigheter (Wahlin, 2005).  

Ytterligare forskning och utvärdering måste dock genomföras för att bättre förstå nackdelarna 

respektive fördelarna med alternativa behandlingsstrategier (Flash, 2003).  
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Vidare anses medling vara en behandlingsstrategi som framförallt tillämpas av socialarbetare 

(Flash, 2003) då den bland annat ämnar förebygga återfall i brott (Sehlin, 2009). Genom 

medlingsprocessen får även brottsoffren möjlighet till att bearbeta brottshändelsen. Majoriteten av 

den funna forskningen visar att medling vid brott kan vara ett lovande sätt att arbeta med personer 

som ägnar sig åt brottsligt beteende. Studierna påtalar också att socialarbetare bör överväga att 

tillämpa metoden oftare då den är förknippad med färre brottsåterfall. Således tyder det 

presenterade på att medling som metod är en behandlingsstrategi som används inom socialt arbete 

och som också bör utvecklas och tillämpas i större utsträckning. Av denna anledning blir det viktigt 

att veta mer om medling och dess konsekvenser för brottsoffer liksom unga lagöverträdare.  

 

Problemformulering            
Som tidigare nämnt visar flera forskningsstudier att medling har positiva effekter för både 

lagöverträdare och brottsoffer. Värderande studier visar att brottsoffer är nöjda med sitt deltagande 

i medling (Van Camp & Wemmers, 2013). Det finns dock forskningsstudier som menar att 

medlingsmetoderna måste förbättras för att bättre tillgodose offrens behov (Choi & Severson, 

2009). En tidigare genomförd litteraturöversikt visar också att medling inte nödvändigtvis 

garanterar lägre återfallsfrekvens för deltagare samt att ytterligare forskning och utvärdering måste 

genomföras för att få insyn i för- och nackdelar med alternativa behandlingsstrategier (Flash, 

2003). Dessutom är den svenska forskningen kring metoden inte särskilt omfattande i jämförelse 

med internationella förhållanden, vilket innebär att fördjupad forskning kring medling efterfrågas 

i Sverige (Rypi, 2015). Utifrån det nämnda blir det relevant att en aktuell litteraturstudie genomförs 

gällande medling och dess konsekvenser.  

 

Syfte   
Syftet med litteraturstudien är att undersöka hur forskningen beskriver att medling fungerar i 

reparativt avseende för brottsoffer och unga lagöverträdare, vad eventuella problem för deltagare 

består av och hur dessa problem kan minskas.  

 

Frågeställningar 

 Hur beskriver forskning att medling fungerar i reparativt avseende för brottsoffer och 

unga lagöverträdare?  

 Vilka eventuella problem kan enligt forskningen uppstå för deltagare vid medling?  

 Hur beskriver forskningen att dessa problem kan minskas?  

 

Bakgrund 

Reparativ rättvisa  
Reparativ rättvisa, så kallad restorative justice, är som tidigare nämnt en rättsfilosofi och 

rättspraktik som har rötter i Nya Zeeland och Australien. Metoden inbegriper såväl teori som 

praktik och tillämpas framförallt på unga lagöverträdare (Engel, 2009). Rättssystemet som 

tillämpas i Sverige är retributivt, vilket innebär att det är bestraffande. Gärningsmannens skuld 

skall här bevisas och straff fastställas utifrån rådande lagar. Detta leder till att brottsoffer och 

gärningsmän får en sekundär roll då de inte för någon dialog med varandra utan hela processen 
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sköts via representanter för rättssystemet så som åklagare och advokater (Brottsförebyggande rådet 

[BRÅ], 2007). Det finns utifrån detta flera teoretiker som anser att traditionell rättsskipning inte 

hjälper förövare att förstå det begångna brottets konsekvenser för brottsoffret (BRÅ, 1999). 

Medling vid brott bygger på filosofin om reparativ rättvisa där försoning och reparation av skadan 

betonas i stället för att kräva straff för den brottsliga handlingen (Socialstyrelsen, u.å.). Detta då 

det anses att påföljden vid brott i första hand bör vara en direkt gottgörelse till brottsoffret 

personligen och inte till samhället (Nehlin, Lindström & Svanberg, 1998). I det reparativa 

rättvisesystemet ges därför parterna, till skillnad från i retributiv rättvisa, en synligare roll i 

rättsprocessen. Genom den reparativa rättvisemetoden antas förövaren få medge sitt ansvar i 

relation till brottsoffret i en direkt dialog och därmed får lagöverträdaren chans att reparera den 

uppkomna skadan (BRÅ, 2007). Brottsoffret har då möjlighet att ställa frågor till förövaren och på 

så vis få förståelse för anledningarna till brottet och bearbeta det. Parterna ges då även möjlighet 

att komma överens om en symbolisk och materiell gottgörelse (Rypi, 2015). Sammanfattningsvis 

kan sägas att reparativ rättvisa är inriktad mot det förövaren kan göra för att reparera skadan och 

undvika att begå fler brott. Utifrån detta anses medling vara ett konkret uttryck för teorin om 

reparativ rättvisa (Nehlin et al., 1998).  

 

Medling vid brott 
I Sverige tillämpas medling utifrån Lag (2002:445) om medling med anledning av brott och som 

bygger på proposition 2001/02:126. Lagen syftar till att tillgodose kraven på rättssäkerhet när 

medling anordnas av stat eller kommun med anledning av brott (Proposition 2001/02:126). Med 

medling avses i den nämnda lagen att ”en gärningsman och en målsägande möts inför en medlare 

för att tala om brottet och följderna av detta” (Lag om medling med anledning av brott, SFS 

2002:445, 2 §). Vidare beskriver lagen att ”Medling skall ske i bägge parters intresse. Målet skall 

vara att minska de negativa följderna av brottet. Medlingen skall syfta till att gärningsmannen får 

ökad insikt om brottets konsekvenser och att målsäganden ges möjlighet att bearbeta sina 

upplevelser” (Lag om medling med anledning av brott, SFS 2002:445, 3 §). Enligt proposition 

2001/02:126 kan medling tillämpas med lagöverträdare i alla åldrar men i det fall förövaren är 

under tolv år får den dock tillämpas om det finns synnerliga skäl.  

 

Sedan år 2008 är samtliga svenska kommuner skyldiga att erbjuda medling till gärningsmän under 

21 år.  ”Kommunen skall sörja för att medling enligt lagen (2002:445) om medling med anledning 

av brott kan erbjudas när brottet har begåtts av någon som är under 21 år” (Socialtjänstlagen 

[SoL], SFS 1980:100, 5:1 §).  Anledningen till att medling vid brott främst skall tillämpas vid brott 

begångna av unga lagöverträdare är att ungdomar anses lättare att påverka till att inte återfalla i 

brott (BRÅ, 2007). Vidare är syftet med metoden att stödja brottsoffret och att förebygga att 

gärningsmannen begår nya brott (Socialstyrelsen, u.å.). De brott som medling gäller måste vara 

polisanmälda och gärningsmannen måste ha erkänt brottet eller delaktighet i det. Detta regleras 

även i Lag (2002:445) om medling med anledning av brott. Vidare uttrycks att medling är en 

konfliktlösningsmetod som är frivillig för samtliga parter (Brottsförebyggande rådet [BRÅ], 

2015). Det är vanligtvis polisen som i första hand informerar förövaren om möjligheten till 

medling och som därefter förmedlar ärendet vidare till den aktuella medlingsverksamheten. När 

en medlare fått ärendet kontaktar hen lagöverträdaren och förklarar innebörden av medling. I det 

fall gärningspersonen visar intresse för att delta i medling kontaktar medlaren brottsoffret för att 

undersöka om hen också skulle vara intresserad. När båda parter visat intresse hålls förmöten med 

parterna var för sig för att medlaren därefter skall kunna avgöra om ärendet kan bli aktuellt för 
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medling. Om medlaren sedan anser att ärendet kan bli aktuellt för medling bokas ett gemensamt 

möte med båda parterna och eventuella medföljare som till exempel vårdnadshavare (Rypi, 2015). 

Parterna träffas då för att tala om brottshändelsen och konsekvenserna av denna 

(MedlingsCentrum, u.å.). Mötet sker således tillsammans med en opartisk medlare för att finna en 

lösning (BRÅ, 2007).  

 

Under medlingssessionerna berättar de inblandade sina versioner om vad som inträffat för 

varandra och om vilka konsekvenser det har fått och hur var och en skulle vilja ha det framöver 

(MedlingsCentrum, u.å.). Metoden fokuserar således på framtiden och målet med den beskrivs 

vara att skapa en dialog mellan de inblandade parterna. Metoden är därför ett frivilligt komplement 

till den rådande rättsprocessen (Rypi, 2015). Vidare är en grundtanke med medling att parterna 

inte skall fortsätta med en destruktiv relation (MedlingsCentrum, u.å.). Skillnaden mellan medling 

vid brott och annan form av medling är att det vid medling vid brott är en part som har begått brott 

mot en annan part. Målet med metoden är att de inblandade skall få en bättre förståelse för det som 

hänt, varför det hände och konsekvenserna som brottet har fått. Brottsoffret får då möjlighet att 

ställa frågor till gärningsmannen. Brottsoffret får därmed möjlighet att bearbeta de känslor och 

rädslor som brottet orsakat, medan gärningsmannen får möjlighet att reflektera över brottet hen 

begått och får ta ansvar för konsekvenserna. Medlarens uppgift är därför att ge stöd och underlätta 

samtalet mellan parterna så att förståelse för brottshändelsen och dess påföljder uppnås (BRÅ, 

2007). Om förövaren exempelvis visar ånger eller förklarar varför hen begick brottet kan 

brottsoffrets upplevelse av maktlöshet förändras medan förövaren kan få insikt i det begångna 

brottets konsekvenser (Rypi, 2015). Medlingsmöten kan avslutas med att parterna sluter ett 

skriftligt eller muntligt avtal som kan innefatta ekonomisk kompensation till brottsoffret, 

gottgörelse genom arbete eller löften om framtida beteende (Socialstyrelsen, u.å.). Ibland kan 

medlaren dock behöva hjälpa förövaren och brottsoffret att förhandla sig fram till en lösning som 

båda parterna kan acceptera. Hen kan också lämna synpunkter och ge råd på lösning till parterna. 

Konflikter kan i de flesta fall lösas genom förhandling men i vissa fall, där någon av parterna inte 

upplever sig kunna förhandla, kan rättssystemet vara en lösning. Medling är dock endast ett 

komplement till rättssystemet (Norman & Öhman, 2011).  

 

Tidigare forskningsöversikter 
Med tanke på att denna uppsats ämnar ge en översikt över den redan existerande forskning som 

genomförts på det aktuella området kommer andra översikter av tidigare forskning att presenteras 

i detta avsnitt.  
 

Participation in Victim-Offender Mediation and Reoffense: Successful Replications? 
Nugent et al. (2001) har i sin studie undersökt huruvida deltagande i medlingsprogram är 

förknippat med lägre återfallsfrekvens. I studien undersöks fyra studier i vilka man studerat 

medlingens effekter på brottsåterfall. Forskarna valde dessa fyra studier för jämförelse eftersom 

samtliga studerade medlingsprogram som fokuserar på unga lagöverträdare. Studierna hade 

gemensamma drag där de bland annat hade ett års återfallsövervakning och utgick från samma 

hypotes, nämligen att deltagandet i medling är förknippat med betydande minskningar i brottsligt 

beteende. Metodavsnittet i Nugent et al. (2001) hade en tydlig uppläggning med tydlig 

rubriksättning. I forskningsöversikten har forskarna identifierat variabler där indikatorer för dessa 

variabler återfanns i de studier som ingick i forskningsöversikten, vilka användes som 
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kontrollvariabler. Vidare visade resultaten att deltagandet i medling kan leda till betydande 

minskningar i brottsligt beteende, vilket överensstämde med resultaten från de fyra undersökta 

studierna. Logistiska regressionsförfaranden användes i dataanalysen. Analyserna av de fyra 

studierna som totalt inkluderade 1,298 ungdomar visade att återfallsfrekvensen för deltagare i 

medling var 32% lägre än återfallsfrekvensen för ungdomar som inte deltog i medling. Slutsatsen 

som dras i studien är att deltagandet i medling är associerat med betydande minskningar i brottsligt 

beteende. Vidare anser Nugent et al. (2001) att medling även skulle kunna utvecklas för att 

genomföras med andra typer av aggressiva och antisociala beteenden där det finns offer, och 

därmed inte endast vid brott. Avslutningsvis anser de också att medling bör utföras noggrant och 

med försiktighet. De betonar vikten av att varken förövare eller brottsoffer bör tvingas delta i 

programmet. Detta då tvång bland annat kan leda till negativa utfall för en eller båda parter.  
 

Treatment Strategies for Juvenile Delinquency: Alternative Solutions 
Studien av Flash (2003) är en integrativ litteraturstudie. Den undersöker tre alternativa 

behandlingsstrategier för rättsdömda ungdomar, vilka är utvecklade för att hjälpa de unga 

förövarna till att inte återfalla i brott. De tre alternativa behandlingsstrategier som undersöks i 

studien är medling, Boot Camps och Wrap-Around samhällsbaserad vård. Forskningsöversikten 

är väl formulerad med tydlig rubriksättning, däremot saknas ett metodavsnitt. Vidare visar en 

litteraturutvärdering att dessa program inte nödvändigtvis garanterar lägre återfallsfrekvens för 

deltagare i programmen. Flash (2003) skriver att det är uppenbart att ytterligare forskning och 

utvärdering behövs på området för att bättre förstå nack- respektive fördelarna med alternativa 

behandlingsstrategier. Flash (2003) beskriver att en granskning av de nämnda 

behandlingsstrategierna är av vikt för att kunna avgöra vad som är mest effektivt vid behandling 

av ungdomsbrottslighet. Han menar också att en sådan granskning är viktig för att främja en 

förståelse för vilken metod som bäst påverkar unga lagöverträdare. Litteraturstudien granskar även 

de styrkor, svagheter och framgång av de tre metoderna baserade på återfall. Forskaren gör en 

deskriptiv analys med hjälp av litteratur och tidskrifter från socialt arbete och kriminologi. Det 

forskaren kommer fram till är att trots att de tre olika behandlingsstrategierna tar upp problemet 

med ungdomsbrottslighet på olika vis söker samtliga strategier att rehabilitera och förebygga 

återfall i brott.  

 

Vidare anses indikationer finnas på att medling kan påverka återfallsfrekvensen positivt, dock kan 

det utifrån litteraturen inte hävdas att medling är ett säkert alternativ att förebygga brottsåterfall 

med. Slutsatsen som dras är att medling som behandlingsstrategi behöver granskas ytterligare 

innan metodens effektivitet kan fastställas. Vidare kräver Boot Camps att ungdomarna tillfälligt 

förs bort från sina hem, dock anses tiden de tillbringar borta från hemmet alltför kort och intensiv. 

Trots att metoden syftar till att rehabilitera ungdomarna och ge dem struktur och vägledning tycks 

det vara osäkert om metoden verkligen förebygger brottsåterfall. Slutligen anses Wrap-Around 

samhällsbaserad vård tillföra minst ingripande i en ungdoms liv eftersom att styrkan hos en familj 

är det enda som krävs och används vid behandling. Resultaten visar att denna metod kan vara 

effektiv men att ytterligare utvärdering och forskning krävs på området. Sammanfattningsvis visar 

forskningsöversikten att det finns ett behov av ytterligare forskning och utvärdering om huruvida 

dessa tre program är effektiva när det gäller brottsåterfall. 
 

Participation in Victim-Offender Mediation and the Prevalence of Subsequent 

Delinquent Behavior: A Meta-Analysis  
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Nugent, Williams och Umbreit (2004) undersöker i sin metaanalys sambandet mellan deltagandet 

i medling och förekomsten av efterföljande brottsligt beteende. Metaanalysen inkluderar 15 studier 

med totalt 9,307 ungdomar. Analyser genomfördes således med resultaten av de 15 studier 

genomförda på 19 olika platser och med ett urval av totalt 9,307 ungdomar. Forskningsöversikten 

har ett väl beskrivet metodavsnitt där tillvägagångssätt och urval noga redovisas tillsammans med 

inklusion- och exklusionkriterier. Inklusionskriterierna för att ingå i metaanalys studien var att 

studierna skulle vara inriktade på ungdomar, att de undersöker sambandet mellan deltagande i 

medling och förekomsten av efterföljande brottsligt beteende samt att de skulle undersökt en 

medlingsgrupp och åtminstone en jämförelsegrupp av unga lagöverträdare som ej deltagit i 

medling. Resultaten visade att oddsen för medlingsdeltagarna var endast cirka 0,70 så stor som 

oddsen för icke-deltagares återfall i brott. Slutsatsen som dras är att resultaten stöder socialarbetare 

att verka för, utveckla och delta i medlingsprogram. Resultaten av metaanalysen tyder således på 

att medling kan vara en effektiv metod att förebygga ungdomsbrottslighet med och som även har 

positiva effekter för brottsoffer. 
 

The Effect of Victim Offender Mediation on Juvenile Offender Recidivism: A Meta-

Analysis 
Studien av Bradshaw, Roseborough och Umbreit (2006) är en metaanalys av effekterna av medling 

på ungdoms återfall. Metaanalysen baseras på 15 studier bestående av totalt 9,172 ungdomar i 21 

serviceenheter i USA. Syftet med metaanalysen beskrivs vara att syntetisera resultaten av de 

befintliga studierna, av effekten av medling på ungdoms återfall, för att fastställa den generella 

effekten av medling. Syftet beskrivs också vara att undersöka dämpande variabler som skulle 

kunna påverka andelen återfall. Metodavsnittet i metaanalysen är tydligt och utförligt där 

tillvägagångssättet och urvalet noga redovisas tillsammans med inklusions- och 

exklusionskriterier. För att inkluderas i metaanalysen skulle studierna ha fokuserat på unga 

lagöverträdare, undersöka utfall av medling och återfallsfrekvenser samt använda sig av en 

medlingsgrupp och en jämförelsegrupp. Vidare beskriver författarna urvalet väldigt noggrant med 

bland annat antal identifierade studier inom området och antal valda studier. De beskriver även 

exklusionskriterierna där de förklarar att exempelvis studier som inte hade någon jämförelsegrupp 

eller inkluderade vuxna lagöverträdare uteslöts. Man identifierade sju variabler som skulle kunna 

dämpa effekterna av medling på återfall. Författarna använde sig sedan av kodningar och de 

primära analyserna bestod av beräkning av effektstorlekar. Det gjordes först separata beräkningar 

av effektstorlekar för varje studie för sig för att sedan beräkna effektstorlekarna över studierna. I 

resultatdelen diskuterar författarna bland annat att 11 studier hade positiva effekter, medan två 

studier inte hade någon behandlingseffekt och ytterligare två hade negativa effekter. Slutligen 

uppvisade resultaten att deltagandet i medlingsprogram stod för en minskning av ungdomsåterfall 

med 34 %.  

Summering av tidigare forskningsöversikter 
Fyra forskningsöversikter har presenterats där samtliga undersöker effekter av medling för unga 

lagöverträdare och om medling kan förknippas med lägre återfallsfrekvenser. Resultatet av dessa 

översikter är väldigt samstämmigt där medling anses ha positiva effekter för deltagarna och i 

många fall anses leda till lägre återfallsfrekvens. Det går dock inte att avgöra om medling har bättre 

effekter än andra behandlingsstrategier då resultaten uppvisar att ytterligare forskning på området 

är nödvändig. 
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Teoretiska utgångspunkter  

Differentiell skam 
Den australiensiske kriminologen John Braithwaite har inte endast bidragit till medlingens 

framväxt utan också skapat en teori om differentiell skam. Denna teori syftar på att personer som 

deltagit i medling känner både skam och ånger på grund av det begångna brottet (Braithwaite, 

1989). Braithwaites (1989) teori har sin fokus på anledningen till att lagöverträdaren fortsätter att 

begå brott och hur detta kan förebyggas. Det finns normer, värderingar, regler och lagar som mer 

eller mindre är vedertagna och accepterade av samhället. Om en individ bryter mot en av dessa 

regler skulle det kunna innebär skamkänslor för individen. Skamkänslan kan sedan leda till olika 

konsekvenser för lagöverträdaren. Utfallet för lagöverträdaren anses då bero på hur hen 

skuldbeläggs av samhället (Braithwaite, 1989). Vidare har Braithwaite (1989) noterat att i 

samhällen där brottslighetsnivån är låg är den sociala kontrollen stark då individer som lever där 

bryr sig om varandra. Han menar att i sådana samhällen oftast finns regler för vad som accepteras 

och människorna har visat att de vill vara aktiva i konflikten mellan lagöverträdaren och 

brottsoffret. Utifrån detta menar Braithwaite (1989) att en sådan kontroll är mer 

brottsförebyggande än en statlig kontroll. Enligt honom gör en informell fördömande av ett 

oacceptabelt beteende att lagöverträdaren får möjlighet att återintegreras i samhället hen tillhör i 

stället för att stigmatiseras, vilket blir resultatet av en formell fördömande. För att möjliggöra 

integrationen för lagöverträdaren måste dock hens sociala nätverk vara aktiv i processen. Det 

Braithwaite (1989) vill få fram är att brottsligheten minskar när skam medför återintegration i 

samhället och att den ökar när skam i stället resulterar i stigmatisering.  

 

Braithwaite (1989) visar på två typer av skambeläggning. Den första skambeläggningen benämns 

återintegration och den andra för desintegration.  Desintegration innebär för lagöverträdaren att 

hen stämplas som kriminell, stöts ut av samhället och anses ovärdig att återintegreras i samhället. 

Detta resulterar i att lagöverträdaren söker sig till andra utstötta och fortsätter därmed att begå 

brott. I sin tur innebär återintegrationen att samhället känner skuld till det brott som 

lagöverträdaren begått och hjälps åt att försöka återintegrera gärningspersonen i samhället, vilket 

i sin tur innebär möjligheter för lagöverträdaren att upphöra med att återfalla i brott (Braithwaite, 

1989). Varför återintegrerad skam fungerar beror enligt Braithwaite (1989) bland annat på att den 

unga lagöverträdaren känner rädsla för skam inför närstående som är större än den rädsla hen kan 

uppleva för ett formellt straff. En annan anledning uppges vara att en ung lagöverträdare som 

känner skam och ånger och blir förlåten börjar följa lagen i större utsträckning än en ung 

lagöverträdare som stigmatiserats. Utifrån detta anses skam och återintegration vara 

brottsförebyggande.  

Goffmans stigmateori 
Erving Goffman beskriver stigma som en persons avsaknad av socialt erkännande då personen inte 

lyckas uppfylla de identitetsvärden som värdesätts i samhället (Persson, 2012). Enligt Goffmans 

teori är stigma således kopplat till förhållandet mellan människor och samhällets identitetsvärden. 

Detta inbegriper såväl de normativa som de institutionella bestämmelserna av bland annat 

förväntningarna på hur människor skall vara, bete sig och se ut. Goffman menar att dessa 

identitetsvärden oftast är inofficiella men kan också komma till uttryck i exempelvis lagstiftning. 

En stigmatiserad individ avviker alltså från dessa värden. Den stigmatiserade anses då inte vara 

lik de andra i samhället. Vidare skiljer Goffman på tre typer av stigma; nämligen kroppslig stigma, 
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karaktärstigma och stambetingande stigma. Kroppslig stigma handlar om att personen fysiskt 

skiljer sig från omgivningen medan karaktärstigma handlar om att egenskaper hos en persons 

karaktär pekas ut som avvikande av omgivningen. I sin tur handlar stambetingande stigma om 

exempelvis ras, etnicitet och religion (Goffman, 2011).  

 

Som ovan nämnts handlar stigma om en individs avsaknad av socialt erkännande från sin egen 

omgivning. Detta på grund av att individen i fråga saknar något av det som värdesätts i samhället. 

Individer som avviker från de identitetsvärden som råder i samhället och som därför är 

stigmatiserade anses tjäna på att dölja det som uppfattas som ett stigma. Det uppges vidare vara 

skamkänslorna inför att vara avvikande som styr hur personen väljer att styra sin egen identitet. 

Genom att styra sin identitet försöker personen kontrollera informationen om sig själv för att 

undkomma skam (Goffman, 2011). Vidare har Goffman undersökt interaktionen där icke 

stigmatiserade individer möter stigmatiserade personer. Därifrån kommer Goffman in på det som 

han benämner diskreditabel och diskrediterad person. Att vara diskreditabel innebär att individen 

kan komma att skambeläggas eller få ett oönskat rykte om hens stigma upptäcks av omgivningen. 

Däremot kallas en individ med ett upptäckt stigma diskrediterad. Stigmatiserade personer anses 

försöka dölja stigma därför att de inte vill bli diskrediterade och när en person är diskreditabel 

anses hens sätt att samspela med andra bli påverkad. Enligt Goffmans teori kan även själva 

försöken att dölja sitt stigma bli stigmatiserande om det upptäcks av omgivningen. Slutligen 

handlar stigmastyrning om att dölja stigmat som orsakat stigmatiseringen, vända stigmat till något 

gynnsamt och göra motstånd mot de befintliga stigmatiserande identitetsvärden i samhället 

(Goffman, 2011).  

 

Metod  
För att besvara studiens syfte och frågeställningar har en systematisk litteraturstudie av integrativ 

karaktär genomförts inom det presenterade området. Att genomföra en litteraturstudie av integrativ 

karaktär innebär att både kvalitativa och kvantitativa studier och forskningsartiklar inkluderas i 

litteraturstudien (Booth, Papaioannou & Sutton, 2012). Vidare innebär en systematisk 

litteraturstudie att en bredare kunskap erhålls om det specifika ämnet som studeras. I en integrativ 

litteraturstudie kombineras data från såväl teoretiska som empiriska källor. Detta för att i största 

möjliga utsträckning få kunskap om området som studeras (Booth et al., 2012). Vidare innefattar 

en systematisk ansats två aspekter, nämligen metod och presentation. Den systematiska metoden 

innefattar fyra steg; genomförandet av sökningen, bedömning, syntes och analys. I sin tur syftar 

presentationen till att beskriva dessa fyra nämnda steg (Booth et al., 2012). I detta avsnitt redovisas 

således tillvägagångssättet för datainsamlingen. Bland annat redovisas litteratursökningen, 

urvalsprocessen, studiens validitet och etiska överväganden. 

  

Litteratursökning 
Litteratursökningen har genomförts under tidsperioden 12 oktober 2015 -  20 november 2015. 

Sökningen har genomförts i följande databaser som tillhandahålls av Örebro Universitetsbibliotek: 

Social Services Abstracts, PsycINFO, Web of Science, Sociological abstracts, Summon, SwePub 

samt International Bibliography of the Social Sciences (IBSS). Under perioden 15 november 2015 

– 18 november 2015 söktes det även efter relevant kunskap i form av litteratur. De sökord som har 

använts vid databassökningarna är följande: victim offender mediation, victim offender mediation 
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(AND) issues, alternative dispute resolution, victim (AND) offender mediation, victim offender 

mediation (AND), victim offender mediation effects, victim (AND) offender (AND) mediation, 

medling, medling vid brott, reparativ rättvisa.  

 

Den systematiska litteraturgenomgången av tidigare forskning presenteras i tabellform under 

resultatavsnittet utifrån följande kategorier: författare och studiens namn, urval, studiens design, 

syfte samt resultat. I sin tur återfinns litteratursökningens genomförande i detalj i bilaga 1.  

 

Inklusion- och exklusionskriterier 
För att genomföra litteraturstudien har, i enlighet med Booth et al. (2012), först sökord bildats 

utifrån studiens syfte och frågeställningar för att bland annat utgöra inklusionskriterier. 

Sökningarna genomfördes därmed utifrån på förhand bestämda avgränsningar. 

Inklusionskriterierna har varit att studierna skall ha studerat medling vid brott samt eventuella 

problem med metoden som kan uppstå för deltagare. Ett inklusionskriterium har också varit att 

studierna skall ha studerat unga lagöverträdare och brottsoffer som deltagit i medling. För att 

underlätta läsningen skulle forskningsartiklarna dessutom endast vara skrivna på det engelska eller 

svenska språket. En tidsavgränsning användes också för när studierna fick vara publicerade. 

Studier från och med år 1999 inkluderas i litteraturstudien. Artiklar genomförda före år 1999 var 

inte önskvärda då det anses kunna vara för långt tillbaka i tiden och risken att dessa inte längre 

skulle kunna vara applicerbara inom kunskapsområdet är större. Detta kriterium också med tanke 

på att kärnan i metoden inte anses ha genomgått stora förändringar sedan år 1999. Endast 

vetenskapliga (peer-reviewed) studier inkluderades i sökningarna, förutom i två sökningar på 

svenska som resulterade i en svensk rapport av Brottsförebyggande rådet (BRÅ) samt en svensk 

forskningsrapport genomförd av en forskare vid Lunds Universitet.  
 

Med exklusionskriterier avses å andra sidan de kriterier som leder till att vissa studier förkastas 

och exkluderas från den aktuella studien (Booth et al., 2012). I denna litteraturstudie har 

exklusionkriterierna varit studier som är skrivna på annat språk än engelska eller svenska och 

studier som är genomförda före år 1999. Detta för att underlätta läsningen och för att undvika att 

inkludera något som inte längre är applicerbart inom kunskapsområdet. Då litteraturstudien har sin 

fokus på medling vid brott har ett exklusionskriterium också varit studier som studerar medling i 

samband med något annat än brott, som till exempel missbruk eller våld i nära relationer.  
 

Urvalsmetod och validitet 
Datasökningen resulterade i totalt 78,331 studier. Data bearbetades genom titel-, abstract- och 

textsållning. Detta innebär att urvalet sker genom att det först avgörs om studiens titel har relevans 

för ämnesområdet. Om studiens titel bedöms ha relevans för ämnesområdet undersöks studiens 

abstract. Bedöms studiens abstract relevant för området som skall studeras fortskrider processen 

genom att undersöka om studien finns tillgänglig i fulltext. När man kommit så långt och funnit 

studien i fulltext börjar man undersöka om studiens innehåll har relevans för ämnet som skall 

studeras. Om studien bedöms relevant utifrån innehållet inkluderas den i litteraturstudien (Booth 

et al., 2012).  För att genomföra denna litteraturstudie valdes först relevanta rubriker ut från 

sökningarna för att sedan undersöka studiernas abstract. Irrelevanta studier sållades sedan bort 

utifrån deras abstract och dubbletter. Detta då majoriteten av artiklarna återkom i sökningarna trots 

att olika sökord användes. Dessutom resulterade flera sökningar i flera tusen träffar där det var 
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omöjligt att undersöka alla dessa träffar på grund av det stora 

antalet och tidsbristen. Litteratursökningen resulterade dock i 

38 studier som lästes i fulltext. Utifrån inklusion- och 

exklusionskriterierna valdes sedan 16 studier ut för att 

inkluderas i litteraturstudien. Majoriteten av de inkluderade 

studierna, 9 studier, är av kvalitativ karaktär och 4 studier är 

av kvantitativ karaktär medan 1 studie är av blandad 

forskningsansats. Dessutom har 1 rapport samt 1 

forskningsrapport inkluderats i denna studie. Litteraturstudien 

består utifrån det nämnda av totalt 16 studier.  

 

Vidare innebär validitet att forskaren studerar det som är avsett 

att studeras. Att utgå från inklusionskriterier bidrar till att 

forskaren mäter det som avses att mätas. Genom att göra detta 

ökar studiens validitet. Forskarens fördomar kan vidare också 

påverka studiens validitet (Booth et al., 2012). Det blir därför 

av betydelse att som forskare i denna litteraturstudie vara 

observant på att inte enbart inkludera studier som exempelvis 

påvisar goda resultat av forskningsområdet, utan även 

inkludera studier som visar motsatsen. Genom att ha varit 

medveten om min positiva hållning till medlingsprocesser har 

jag också haft i åtanke att inte vinkla eller förvränga de 

inkluderade studiernas resultat. Detta anser jag ha stärkt 

litteraturstudiens validitet. Vidare anses de inkluderade 

studiernas kvalitet också påverka litteraturstudiens kvalitet (Booth et al., 2012). Majoriteten av 

studierna som har inkluderats i denna litteraturöversikt är vetenskapligt granskade förutom en som 

genomförts av BRÅ och en annan forskningsrapport som genomförts av en forskare vid Lunds 

Universitet, vilka ändå anses vara pålitliga källor.  

 

Sammanställning och analysförfarande 
När litteratursökningen hade genomförts översattes och sammanställdes samtliga studiers resultat 

för att sedan föras in i en tabell. Studiernas resultat lästes sedan ett antal gånger samtidigt som 

deras nyckelfynd markerades i artiklarna. Dessa nyckelfynd identifierades utifrån denna studies 

syfte och frågeställningar. Med hjälp av nyckelfynden delades studiernas resultat vid nästa skede 

in i fyra olika kategorier som ansågs relevanta för litteraturstudien utifrån mitt syfte och 

frågeställningar. Detta genomfördes för att underlätta en syntetisering av resultaten. En 

syntetisering innebär att studiernas resultat sammanställs och jämförs med varandra för att 

identifiera mönster, likheter och skillnader mellan dessa (Booth et al., 2012). Processen kallas för 

tematisk analys; och med det nämnda i åtanke kunde fyra olika teman identifieras utifrån 

resultaten. Nästa steg handlade om att föra in relevanta studier under respektive teman där studiers 

likheter, och i vissa fall olikheter, jämfördes. Dessa teman presenteras under den tematiska 

analysen och valdes, som ovan nämnts, utifrån studiens syfte och frågeställningar då de anses 

besvara dessa. Resultaten analyserades sedan utifrån Goffmans stigmateori och Braithwaites teori 

om differentiell skam. Dessa teorier valdes utifrån relevans till ämnet och då jag utifrån de 

undersökta studierna upplevde att vissa förövare blir stigmatiserade, samtidigt som flera av de 

inkluderade studierna belyste betydelsen av skamkänslor för utfallen. 
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Källkritik 
I denna litteraturstudie har främst vetenskapligt granskade studier inkluderats. Litteratursökningen 

resulterade, som tidigare nämnt, i totalt 16 studier. Som tidigare presenteras är majoriteten av de 

inkluderade studierna peer reviewed forskningsartiklar. I och med att litteratursökningen endast 

resulterade i 14 internationella artiklar ansåg jag att jag behövde inkludera fler pålitliga källor för 

att ha en bra grund för min litteraturstudie. Utifrån detta inkluderades två svenska studier som 

består av en rapport från BRÅ och en forskningsrapport från en svensk forskare vid Lunds 

Universitet. Detta då deras innehåll bedömdes vara av relevans för litteraturstudien. Jag är 

medveten om att icke vetenskapligt granskade studier har en lägre klassificering än studier som är 

vetenskapligt granskade. Varför rapporten av BRÅ ändå inkluderats och bedöms vara en pålitlig 

och tillämplig källa beror framförallt på att BRÅ är en myndighet som arbetar på uppdrag av 

Sveriges regering för att bedriva forskning och ta fram och sprida kunskap om brottslighet och 

förebyggande arbete, samtidigt som den producerar den officiella kriminalstatistiken och 

utvärderar reformer. BRÅ vänder sig främst till beslutsfattare och anställda inom rättsväsendet och 

samverkar ofta med andra myndigheter och organisationer (Brottsförebyggande rådet [BRÅ], 

2015). Vidare är den inkluderade forskningsrapporten genomförd av Anna Rypi som är forskare 

vid Sociologiska institutionen vid Lunds Universitet. Utifrån detta och då båda dessa rapporter har 

genomförts av forskare och i forskningssyfte samt refererat till andra internationella 

forskningsstudier som är vetenskapligt granskade bedöms de hålla kvaliteten för att inkluderas i 

min litteraturstudie. Rypi (2015) har dessutom bland andra refererat till internationella studier som 

jag inkluderat i min litteraturstudie såsom Choi och Gilbert (2010) och Choi och Severson (2009). 

Utifrån detta urval anser jag att denna litteraturstudie ändå håller en god vetenskaplig kvalitet.  

 

Etiska överväganden 
Personer som medverkar i forskningsprojekt skyddas genom individskyddskravet. Det finns fyra 

huvudkrav på forskning; nämligen informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Vidare skall forskare alltid vara hederliga med sitt 

resultat där studierna inte får förvrängas, vilseleda, förfalskas eller plagieras. För att forskningen 

skall betraktas som vetenskapligt godtagen måste den presenteras på ett vis som möjliggör för 

andra forskare att ta del av och kunna upprepa forskningen (Vetenskapsrådet, 2011). Då denna 

litteraturstudie grundas på redan befintliga studier utgår jag från att forskarna till de studier som 

inkluderats har tagit hänsyn till de etiska kraven. Jag har dock tagit hänsyn till hur den inkluderade 

forskningen förhållit sig till dessa krav. Jag har därmed haft i åtanke att använda de inkluderade 

studierna på ett hederligt vis där jag har varit observant på att återge studierna faktiska innehåll. 

Metoddelarna i de inkluderade studierna granskades och det observerades att flertalet studier har 

bristande redovisningar gällande de etiska aspekterna och överväganden. I ett antal studier, såsom 

i Choi, Green och Kapp (2010), finns det en tydlig redogörelse för datahanteringen. De har till 

exempel beskrivit att de först sökte och fick godkännande från Institutional Review Board (IRB), 

som är en etisk kommitté, före rekrytering av deltagare. De har sedan beskrivit 

rekryteringsprocessen och hur de utgått från och tagit hänsyn till de etiska kraven. När det gäller 

studierna som inte alls redovisar datahanteringen har jag ändå utgått från att de, vid genomförandet 

av studien, har tagit hänsyn till de etiska aspekterna. Min uppgift handlade således om att föra 

vidare innehållet på ett vis som speglar studiernas innehåll utan att snedvrida eller vantolka 

innehållet.  
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Resultat 
Här nedan redovisas studierna som inkluderats i litteraturstudien i tabellform.  

Författare 

och studiens 

namn 

Urval Design Syfte Resultat 

BRÅ. (1999) 

 

Medling vid brott: 

gärningsmännen 

berättar 

 

Unga lagöverträdare.  

 

Totalt 22 ungdomar i 
åldern 11-19 år från 

fem olika 

medlingsprojekt i 
Sverige 

Rapport av kvalitativ 

karaktär där 

datainsamlingsmetod 
bestod av intervjuer.  

Syftet är att undersöka 

effekter som medling kan 

ha på unga lagöverträdare.  

Resultaten visar att förövare 

som i medlingen mött en 

individ som företrätt 
affärsverksamhet i högre grad 

upplever processen som 

ofrivillig än de som mött 
brottsoffer som varit 

privatpersoner. De som inte 

mött en privatperson upplever 
dessutom i högre grad 

medlingsprocessen som ett 

straff och får inte lika mycket 
insikt i brottets konsekvenser 

som förövare som mött 

privatpersoner.  

Umbreit, M. S. 
(1999) 

 

Victim-offender 

mediation in 

Canada: The 

impact of an 

emerging social  

work intervention 
 

 

Brottsoffer och 
förövare som deltagit i 

medlingsprogram i 
Kanada.   

 

Totalt 610 intervjuer 
genomfördes med 287 

förövare och 323 

brottsoffer. 80% av 
förövarna var män 

medan 41% av 

brottsoffren var 
kvinnor.   

Kvasi-experimentell 
studie. 

Datainsamlingsmetoden 
bestod av 

telefonintervjuer och 

observationer.  
 

 

Att undersöka vilka 
resultaten blir av 

deltagande i 
medlingsprogram.  

 

Offer och förövare som deltog 
i medling var betydligt mer 

benägna att vara nöjda med 
resultatet än offer och förövare 

som hänvisats till 

medlingsprogram men inte 
deltagit. Efter att ha deltagit i 

medling var brottsoffren 

mindre rädda för att bli utsatta 
av förövarna igen än de offren i 

jämförelsegruppen. 

Wemmers, J.-A. & 

Cyr, K. (2004) 

 

Victims' 

perspectives on 

restorative justice: 

how much  

involvement are 

victims looking 

for? 

Brottsoffer som 

erbjudits att delta i 

medlingsprogram för 
unga lagöverträdare i 

en storstad i Quebec.  

 

Kvantitativ, utvärdering 

av data i form av 

intervjuer.  

Undersöka huruvida offer 

vill ha en aktiv roll i 

beslutsfattandet. 

Resultaten visar att brottsoffer 

vill kunna uttrycka sina åsikter 

och att de anser att deras behov 
bör beaktas av beslutsfattare, 

dock kände de flesta offren att 

den beslutsfattande makten bör 
förbli i händerna på 

myndigheterna. 

Wemmers, J.-A. & 

Cyr, K. (2005) 
 

 Can Mediation Be 

Therapeutic for 

Crime Victims? 

An  

Evaluation of 

Victims' 

Experiences in 

Mediation with 

Young Offenders 

Brottsoffer som 

erbjudits att delta i 
medlingsprogram för 

unga lagöverträdare i 

en storstad i Quebec.  
 

59 intervjuer. 

Kvantitativ.  

Datainsamlingsmetoden 
bestod av intervjuer.   

Att undersöka sambandet 

mellan medling och offrens 
återhämtning.  

 

Resultaten tyder på att en del 

brottsoffer kände någon form 
av rädsla när de först blev 

kontaktade av en medlare. 

Dock tycks deras rädsla inte ha 
varit ett hinder, detta då deras 

rädsla eller brist på sådan inte 

var relaterad till deras beslut att 

delta i medling. De offer som 

kände någon form av rädsla vid 

den första kontakten hade ändå 
väldigt positiva attityder till 

medling i allmänhet. Man fann 

inga tecken på psykiska skador 
orsakade av förfrågan att delta 

i medling.  

 

Abrams, L. S., 

Umbreit, M. & 

Gordon, A. (2006) 

 

7 unga lagöverträdare i 

åldrarna 15-24 samt 

fyra uppsättningar av 
deras föräldrar som 

Kvalitativ studie.  

Insamlingsmetoden 

bestod av 
semistrukturerade 

intervjuer utifrån ett 

Syftet med studien var att 

undersöka unga 

lagöverträdares subjektiva 
upplevelser av ett frivilligt 

deltagande i en länsdriven 

Dataanalyser avslöjade 

varierande motiv för 

förövarnas deltagande i 
medlingssessionerna, en rad 

emotionella konsekvenser och 
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Young Offenders 

Speak About 

Meeting Their 

Victims: 

Implications for 

Future Programs 

nyligen deltagit i en 

medlingssession. 

redan fastställt 

frågeformulär.  

medlingsprogram för 

brottsoffer och förövare i 
Minnesota.  

viss potential till bestående 

beteendeförändringar. 

Wemmers, J.-A. & 
Cyr, K. (2006) 

 

What fairness 

means to crime 

victims: A social  

psychological 

perspective on 

victim-offender 

mediation 

Brottsoffer som har 
erbjudits att delta i 

medlingsprogram 

mellan brottsoffer och 
förövare.  

Kvantitativ studie. 
Insamlingsmetoden 

bestod av intervjuer.  

Att undersöka offrens 
processuella rättvisa domar 

där den teoretiska ramen för 

studien bygger på teorin om 
processuell rättvisa.  

Offren söker mer än bara en 
möjlighet att uttrycka sig. För 

dem räcker det inte med att de 

får göra anspråk, utan de vill 
också att deras röster ska höras. 

Choi, J. J. & 

Severson, M. 

(2009)  

What! What kind 

of apology is 

this?”: The nature 

of 

apology in victim 

offender 

mediation 

Unga lagöverträdare 

och deras föräldrar. 

Vuxna brottsoffer samt 

medlare och remiss 
källor från 4 olika 

brottsfall i en 

medelstor 
mellanvästern stad i 

USA. 

 
Totalt 34 intervjuer 

med 37 deltagare. 

Kvalitativ studie. 

Datainsamlingsmetoden 

bestod av observationer 

och semistrukturerade 
intervjuer.  

Att undersöka deltagarnas 

erfarenheter och 

upplevelser av att ge och ta 

emot en ursäkt inom 
reparativ rättvisa 

sammanhang.  

 

Det finns skillnader mellan 

unga lagöverträdare och deras 

offer i sina uppfattningar om 

den levererade ursäktens 
äktenhet.  

Resultaten tyder också på att 

medlingsmetoderna måste 
förbättras för att bättre 

tillgodose offrens behov. 

Choi, J. J. & 

Gilbert, M. J. 
(2010) 

 

'Joe everyday, 

people off the 

street': a 

qualitative study 

on 

mediators' roles 

and skills in 

victim-offender 

mediation 

Unga lagöverträdare 

under 18 år och deras 
föräldrar, vuxna 

brottsoffer samt 

medlare och 
representanter från 

remiss källor i en 

medelstor 

mellanvästern stad i 

USA. 
 

Totalt 34 intervjuer 

med 37 deltagare.  

Kvalitativ studie. 

Datainsamlingsmetoden 
bestod av observationer 

och semistrukturerade 

intervjuer.  

Att undersöka deltagarnas 

uppfattningar och 
erfarenheter om medlarnas 

roll och funktion inom 

medlingsprocessen.  

Även fast majoriteten av 

deltagarna uppgav att 
medlarnas roller och 

kompetens överensstämde med 

reparativ rättvisa principer 
visar studien också att vissa 

roller och färdigheter som 

uppvisats av medlarna var 

oförenliga med principer om 

reparativ rättvisa. 

Choi, J. J., Green, 

D. L. & Kapp, S. 

A. (2010) 

 

Victimization, 

Victims' Needs, 

And 

Empowerment In 

Victim Offender 

Mediation 

Totalt 37 deltagare i 
medling från fyra 

avslutade medlingsfall 

i en medelstor stad i 
USA. 

 

Deltagarna bestod av 
vuxna offer, unga 

lagöverträdare och 

deras föräldrar, samt 
medlare.  

Kvalitativ studie.  
Insamlingsmetoden 

bestod av 

semistrukturerade 
intervjuer och 

observationer.  

Att undersöka offrens 
erfarenheter i medling med 

fokus på deras behov.  

Resultaten visade att offren 
identifierade vikten av 

information, ersättning 

och/eller upprättelse i form av 
en uppriktig ursäkt som 

avgörande behov i deras 

läkningsprocess. 

Choi, J.J., Green, 

D. L. & Gilbert, M. 

J. (2011) 

 

Putting a Human 

Face on Crimes:  

A Qualitative 

Study on 

Restorative Justice 

Processes for 

Youths 

Totalt 34 intervjuer 
med totalt 37 deltagare 

i medlings program, 

från fyra olika fall, i en 
medelstor stad i USA. 

Kvalitativ studie. 
Datainsamlingsmetoden 

bestod av observationer 

och semistrukturerade 
intervjuer.  

Syftet är att undersöka vissa 
ungdomars erfarenheter av 

medling för att få en 

fördjupad förståelse i varför 
reparativa metoder 

fungerar.  

 

Resultaten tyder på att mötet 
med offren i medlings program 

hjälpte förövarna att inse 

omfattningen av 
konsekvenserna av sina 

handlingar. 
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Dhami, Mandeep 

K. (2012) 
 

Offer and 

Acceptance of 

Apology in Victim-

Offender 

Mediation 

 

57 dokumentationer 

över medlingssessioner 
som ägt rum mellan 

2008 och 2010 på ett 

brittiskt 
medlingscentrum.  

 

Kvalitativ studie där 

innehållsanalys har 
genomförts. 

 

Syftet var att undersöka 

anbud och godtagande av 
ursäkt i medlingsprocesser.  

Förövare sa "jag är ledsen" i 

mer än en tredjedel av fallen 
och fullständiga ursäkter 

förekom i nästan en femtedel 

av fallen. Ursäkter godtogs av 
brottsoffren i mer än 90% av 

fallen.  

 

Van Camp, T. & 

Wemmers, J.-A. 

(2013) 
 

Victim satisfaction 

with restorative 

justice:  

More than simply 

procedural justice 

34 våldsoffer, varav 25 

kvinnor och 9 män, 

som deltagit i 
medlingsmöten i 

Kanada och Belgien.  

Kvalitativ studie.  

Insamlingsmetoden 

bestod av 
semistrukturerade 

intervjuer.   

Undersöka om reparativ 

strategi uppskattas av 

brottsoffer eftersom att den 
uppfattas som formellt 

rättvis.  

 

Författarna fann att 

uppskattningen av en reparativ 

tillvägagångssätt är relaterad 
till att det uppfattas som 

formellt. Det är också relaterat 

till andra faktorer nämligen att 
det anses flexibelt och 

fokuserar på dialog. 

Allan, A., Beesley, 

S. M., Attwood, B 

& McKillop, D. 
(2014) 

 

Apology in 

Restorative and 

Juvenile Justice 

 

En ”mellangrupper” 

studie av ursäktens 

fokus.  
 

Enkät riktad till 

forskare inom området. 
Totalt 130 personer 

varav 59 män och 71 

kvinnor.  

Blandad 

forskningsansats, både 

kvantitativ och kvalitativ 
data.  

Undersöka och fastställa 

nyttan av den 

flerdimensionella teorin om 
ursäkt, utvecklad av 

Slocum et al., i samband 

med ungdomsbrottslighet 
och reparativ rättvisa. 

Syftet är också att 

undersöka om ursäktens 
fokus har en inverkan på 

brottsoffers godtagande av 

ursäkt samt att få bättre 
förståelse för faktorer som 

kan ha en inverkan på 

ursäkt-förlåtelse sekvensen 
vid medling. 

Resultaten visar att den 

flerdimensionella teorin kan 

vara användbar som 
vägledning för både forskning 

och praktik inom 

ungdomsbrottslighet. 

Villanueva, L., 

Jara, P & García-
Gomis, A. (2014) 

 

 Effect of Victim-

Offender 

Mediation versus 

Dispositions on 

Youth Recidivism: 

The Role of Risk 

Level 

Totalt 210 unga 

lagöverträdare i 
åldrarna 14-18 år har 

deltagit i fyra olika 

typer av insatser. 
Samtliga deltagare har 

åtalats och dömts för 

brott vid 
ungdomsdomstol i 

Spanien mellan januari 

2008 och februari 
2010.   

Jämförelsestudie av 

kvantitativ karaktär.  

Syftet var att fastställa 

effektiviteten av medlings 
förfarande på återfall i 

jämförelse med liknande 

förfaranden. 

Brist på tydliga skillnader i 

återfallsfrekvensen mellan 
medling och resten av de 

undersökta samhällsbaserade 

insatserna. 

Barrile, L. G. 

(2015) 

 

I forgive you, but 

you must die: 

Murder victim 

family members, 

the death penalty, 

and restorative 

justice 

Familjemedlemmar till 

mordoffer i Texas och 

Virginia som har 
upplevt det brutala 

mordet på en älskad 

familjemedlem och 
uthärdat en långdragen 

juridisk process 
inklusive förövarens 

avrättning. 

Kvalitativ studie. 

Datainsamlingsmetoden 

bestod av enkäter och 
semistrukturerade 

intervjuer.  

Syftet var att undersöka 

attityder och känslor hos 

mordoffers 
familjemedlemmar i Texas 

och Virginia.  

Studien visar bland annat att 

familjemedlemmars ”förlåta 

men-dö” känslor inte är ett 
hinder för medling. Resultaten 

visade också att de flesta av 

dem som kunde förlåta och 
sympatisera med förövaren 

ändock stödde avrättningen i 
förhand och upplevde lättnad 

efteråt.  

Rypi, A. (2015) 

 

Medling vid brott 

– om 

brottspreventiv 

förändring och 

perspektivbyte 

 

Totalt 7 deltagare som 

deltagit i medling 
varav 5 förövare och 2 

brottsoffer.  

Forskningsrapport av 

kvalitativ karaktär där 
datainsamlingsmetoden 

bestod av intervjuer.  

Syftet var att belysa 

medling vid brott utifrån 
förövares och brottsutsattas 

perspektiv, samt att utifrån 

ett sociologiskt perspektiv 
undersöka om medling vid 

brott kan bidra till ett 

brottspreventivt 
perspektivskifte för 

deltagarna men framförallt 

för de unga förövarna.  

Resultaten visar att de utsatta 

som deltog i studien inte 
upplevde att 

medlingsprocessen ledde till ett 

positivt perspektivbyte till 
skillnad från samtliga 

deltagande förövare som alla 

upplevde att 
medlingsprocessen ledde till ett 

positivt perspektivbyte.  
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Tematisk analys 
Syntetiseringen av studiernas resultat genererade, som tidigare nämnts, fyra olika teman nämligen; 

medlarens roll, erfarenheter och upplevelser av medling, betydelsen av att be om och godta en 

ursäkt samt påverkan av medling. Ett av dessa teman har även underteman.  

 

Medlarens roll 
Medlarens roll beskrivs i de undersökta studierna främst vara att underlätta mötet mellan 

brottsoffer och förövare och att upprätthålla neutralitet och skapa en trygg miljö för deltagarna. 

Umbreit (1999) beskriver exempelvis i sin studie att medling är en frivillig metod genom vilken 

en utbildad och neutral person, så kallad medlare, samlar parter i konflikt för att tala om brottet 

och dess konsekvenser. Medlarens uppgift är enligt studien inte att komma fram till en lösning på 

konflikten. Umbreit (1999) beskriver att medlarens roll framförallt handlar om att förbereda för 

medlingsmötet mellan lagöverträdare och brottsoffer, genomföra medlingssessioner och följa upp 

fall. Detta framgår även av Choi och Gilberts (2010) studie som bland annat beskriver att medlaren 

bör förbereda för det gemensamma mötet i förväg och tillhandahålla uppföljningskontakt med 

lagöverträdarna för att säkerställa att de håller sig till överenskommelsen, men också med 

brottsoffren för att säkerställa att deras behov uppfyllts. Vidare beskriver Umbreit (1999) i sin 

studie att medlaren bör i den förberedande fasen inför det gemensamma mötet först ha ett enskilt 

möte med varje part separat. Detta bör enligt forskaren ske innan den första medlingssessionen. 

Medlarens roll handlar vid det skedet om att förklara programmet för deltagarna, lyssna på deras 

berättelser, uppmana dem att delta i medling och förbereda parterna inför mötet med varandra. 

Denna första fas anses i studien vara av vikt för att deltagarna skall kunna känna förtroende till 

medlaren och medlingsprocessen (Umbreit, 1999). Vikten av detta styrks även av Wemmers och 

Cyrs (2006) kvalitativa studie där resultatet bland annat visar att brottsoffer som inte har förtroende 

för medlaren är mindre benägna att bedöma medlingsförfarandet som rättvis än de som hade 

förtroende för medlaren.  

 

Choi och Gilbert (2010) har i sin kvalitativa studie kunnat identifiera roller och färdigheter som 

deltagare i medling noterat hos medlare under medlingssessionerna. Medlarens roll beskrivs i 

studien vara att underlätta samtalet mellan deltagande parter, att hålla processen under kontroll, att 

upprätthålla neutralitet, att visa respekt för alla parter, att skapa en trygg miljö för brottsoffren och 

att samarbeta med andra medlare. Forskarna kommer också fram till att det för deltagare anses 

vara viktigt att medlare håller sig i bakgrunden under medlingssessionerna. Detta genom att vara 

empatiska, respektfulla, tålmodiga, lugna och förstående men också genom att visa förmåga att 

lyssna och behandla båda parter rättvist. En av deltagarna i studien beskrev sina upplevelser av 

medlarens roll på följande vis: 
 

They weren’t towards Mr K just because I was the offender. You know, they weren’t towards the 

victim. They were just there to make me understand what I did and how I did it, and why it was 

wrong. (Choi & Gilbert, 2010, s. 218) 

 

Även Rypi (2015) har i sin forskningsrapport undersökt medlarens roll. Enligt studien framställs 

medlarens roll under medlingssessionerna som att vara stödjande och opartisk. Resultaten visar 

också att gärningsmännen som deltog i studien upplevde att medlarna var ett stöd under 

medlingsmötet (Rypi, 2015). Vidare påvisar BRÅ (1999) att unga lagöverträdare tenderar att 

uppleva medlaren som rättvis om hen inte tar parti för någon part, fördelar ordet jämnt mellan 
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parterna och lyssnar utan att blanda sig i diskussionen. De ungdomar som upplever medlaren som 

rättvis tenderar enligt rapporten att känna tillfredsställelse med medlarens roll. Rapporten visar 

också att förövare tenderar att känna sig missnöjda med medlingsprocessen och medlarens roll när 

medlaren inte varit neutral under mötet (BRÅ, 1999). I likhet med BRÅ (1999) beskriver även 

Dhami (2012) i sin studie att en medlare bör vara neutral och vägleda parterna i stället för att 

engagera sig i diskussionen mellan dem. Även Choi och Gilbert (2010) påvisar i sin studie att 

medlingen kan få negativa konsekvenser om medlaren bortser från brottsoffrens behov under 

processen, vilket uppges orsaka ökad ångest och rädsla. Choi och Gilbert (2010) betonar därmed 

vikten av att medlare bör se till alla parters behov för att undvika problemet. Problemet kan enligt 

forskningen också undvikas genom att erbjuda medlare stöd och handledning (Choi & Gilbert, 

2010).  

 

I likhet med de nämnda studierna kommer Van Camp och Wemmers (2013) i sin studie också fram 

till att medlarens roll handlar om att vara neutral och underlätta kommunikationen mellan parterna. 

Studiens resultat visar att deltagare uppskattar att medlare kan förmedla meddelanden och frågor 

på ett neutralt vis och i vissa fall även översätta meddelanden utan att ändra på innehållet. 

Forskarna beskriver även i sin studie att medlare skall bidra till att skapa ett säkert utrymme för 

kommunikationen mellan parterna (Van Camp & Wemmers, 2013).   

 

Erfarenheter och upplevelser av medling 

Lagöverträdares erfarenheter och upplevelser 

Vad gäller erfarenheter och upplevelser av medling visar majoriteten av studierna att förövare 

oftast upplever metoden som rättvis och givande samt att majoriteten av gärningsmännen får 

positiva känslor av att tala med sina offer. Abrams et al. (2006) visar dock i sin kvalitativa studie, 

som genomfördes med bland annat unga lagöverträdare, att många förövare upplever 

medlingsprocessen som ovanlig. Detta beror enligt studien på att det för många lagöverträdare 

känns konstigt att berätta om brottet för de personer som påverkats av brottet.  Studiens resultat 

visar dock också att förövare kan uppleva processen som hemsk eftersom att det, för flertalet, är 

svårt att erkänna sina fel för andra. Forskarna har bland annat intervjuat en medbrottsling till ett 

inbrott som bekräftade detta genom att bland annat uttrycka att: 
 

 It felt good to get it off my back and speak to her personally, but I dunno, it felt awful just having 

to say I was stupid. No one likes to admit that they’re stupid. (Abrams et al., 2006, s. 249) 

 

Vidare visar Abrams et al. (2006) i deras studie att den svåraste emotionella delen av 

medlingsprocessen för förövare är att höra brottsoffren berätta om hur brottet påverkat dem. Enligt 

studien tenderar förövare att uppleva detta som emotionellt jobbigt där känslor av skam, ånger men 

ibland också lättnad uppstår (Abrams et al., 2006). Studien visar dessutom att majoriteten av 

förövare upplever medlingsprocessen som en helande resa och forskarna beskriver att trots 

skamkänslor tenderar förövare att uttrycka att processen har varit rättvis och givande. En annan 

deltagare i studien uppgav bland annat att hon upplevde att processen gav henne: 
 

 […] a peace of mind that I didn’t have before. And it’s made me aware of things and not made me 

so shameful of being the person that I was when I was gambling. (Abrams et al., 2006, s. 252)  
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Vidare visar BRÅ (1999) i deras rapport att majoriteten av de unga lagöverträdarna som mött 

privatpersoner upplever medlingen som ett möte mellan två parter där varje part har möjlighet att 

uttrycka sig och bli respektfullt bemött. Resultaten visar även att förövare som i medlingen mött 

en individ som företrätt affärsverksamhet i högre grad upplever processen som ofrivillig än de som 

mött brottsoffer som varit privatpersoner. De som inte mött en privatperson upplever dessutom i 

högre grad medlingsprocessen som ett straff och får inte lika mycket insikt i brottets konsekvenser 

som förövare som mött privatpersoner. Rapporten visar också att unga lagöverträdare som möter 

privatpersoner tenderar att uppleva situationen som spänd och nervös men att dessa känslor tonas 

ner under mötet (BRÅ, 1999). Detta bekräftas även av Rypi (2015) som i sin studie kommer fram 

till att majoriteten av förövarna tenderar att få positiva känslor av att prata ut med sina brottsoffer.   

 

Brottsoffrens erfarenheter och upplevelser 

Gällande brottsoffrens erfarenheter och upplevelser visar majoriteten av de undersökta studierna 

att brottsoffer upplever processen som positiv då de bland annat får bättre förståelse för brottets 

motiv. Enligt studierna är brottsoffer som deltagit i medling mer benägna att uppleva att de blivit 

rättvist behandlade av rättssystemet än andra brottsoffer.  Abrams et al. (2006) hävdar exempelvis 

i sin studie att medlingsprocessen hjälper brottsoffer att bland annat få sinnesfrid.  På liknande vis 

påvisar Umbreit (1999) i sin studie att majoriteten av brottsoffer, men också av förövare, tenderar 

att känna sig nöjda och tillfredsställda med resultatet av medlingsprocessen. Umbreit (1999) 

kommer vidare fram till att brottsoffer, och likaså förövare, som deltagit i medling är betydligt mer 

benägna att uppleva att de blivit rättvist behandlade av rättssystemet än brottsoffer och förövare 

som remitterats till medling men inte deltagit. Vidare tyder resultaten av Wemmers och Cyr (2005) 

studie på att en del brottsoffer upplever någon form av rädsla när de först blir kontaktade av en 

medlare. Studien visar dock att brottsoffrens rädsla inte alltid utgör ett hinder för processen då 

deras rädsla, eller brist på sådan, inte är relaterad till deras beslut att delta i processen. Majoriteten 

av brottsoffren upplevde dock enligt studien att deras rädsla hade minskat under mötet. Studien 

visar även att det finns ett samband mellan upplevelse av ökad rädsla och huruvida förövaren 

uttrycker ånger för brottet eller ändrar sitt beteende mot brottsoffret. Forskarna visar också att offer 

som känner någon form av rädsla vid första skedet av processen ändå har väldigt positiva attityder 

till medling i allmänhet, samt att majoriteten av dessa tenderar att känna sig nöjda med programmet 

(Wemmers & Cyr, 2005).  

 

I Van Camps och Wemmers (2013) studie upplevde brottsoffren att de, genom medling, hade fått 

bättre förståelse för förövarnas motiv och för brottet. Majoriteten av deltagarna i studien var nöjda 

med resultaten av det reparativa tillvägagångssättet och upplevde processen som positiv för deras 

återhämtning (Van Camps & Wemmers, 2013). Vidare belyser Wemmers och Cyr (2004) i sin 

studie brottsoffrens önskan om att ha en röst i medlingsprocessen och att få sin röst hörd. Enligt 

studien vill brottsoffer ha erkännande, respekt och omtanke. Offer vill enligt forskarna ha en röst 

i den straffrättsliga processen och de vill att deras röst skall bli hörd, dock söker brottsoffer inte 

makt. Resultaten tyder på att offren är för medling eftersom att de upplever att det ger dem 

möjlighet att tala och bli hörda (Wemmers & Cyr, 2004). Detta belyses också av Wemmers och 

Cyr (2006) där studiens resultat tyder på att rösten inte enbart handlar om att uttrycka sina behov 

utan också, och kanske ännu viktigare, om att bli hörd. Sammantaget visar resultaten att 

brottsoffren upplever medling som rättvist eftersom det ger dem erkännande och respekt 

(Wemmers & Cyr, 2006). 
 



18 
 

Betydelsen av att be om och godta en ursäkt 
Betydelsen av att be om förlåtelse och bli förlåten i en medlingsprocess har belysts av flera av de 

undersökta studierna. Gemensamt för dessa studier är att de poängterar vikten och betydelsen av 

detta för utfallet. Allan, Beesley, Attwood och McKillop (2014) beskriver till exempel i deras 

studie att brottsoffer vill ha en ursäkt från förövarna och forskarna hävdar att ett erbjudande om en 

ursäkt har inflytande på medlingsprocessen. I studien beskriver forskarna att lagöverträdare oftast, 

och i högre utsträckning än i rättsfall, tenderar att erbjuda en ursäkt i samband med medling oavsett 

om de känner sig pressade eller inte. Sedan beror, enligt studien, offrens godtagande av en ursäkt 

eller inte på den specifika situationen. Faktorer såsom typ av brott, konsekvenserna av brottet, 

graden av ansvar som brottsoffer tillskriver förövaren spelar enligt studien också in på huruvida 

en ursäkt godtas eller inte. Allan et al. (2014) beskriver vidare att acceptans av en ursäkt kan bero 

på att brottsoffer känner sig tvungna att acceptera en erbjuden ursäkt i samband med medling, 

vilket också belyses av Choi och Severson (2009). Det kan enligt Allan et al. (2014) också bero på 

att brottsoffer anser att den erbjudna ursäkten var tillräckligt tillfredsställande och nöjer sig med 

den, att det anses vara respektfullt av förövaren att be om ursäkt, men det kan också ske för att 

brottsoffret vill förstärka förövarens positiva beteende även om hen inte känns uppriktig. 

Resultaten av denna studie tyder i likhet med Barrile (2015) också på att många brottsoffer förlåter 

sina förövare för sin egen skull. Detta uttrycks bland annat av en deltagare i Barriles (2015) studie;  
 

[…] I felt that “I’m sorry” wasn’t enough. At the bottom of the letter he asked me to forgive him. I 

had to do that, for my sake not his. […] (Barrile, 2015, s. 253)  

 

Även Choi och Severson (2009) belyser i deras studie vikten av att utforma, leverera och acceptera 

en ursäkt inom reparativ rättvisa sammanhang. Detta då en avsaknad av en ursäkt eller en 

ouppriktig sådan kan utgöra ett problem för processens utfall. Enligt Choi och Severson (2009) 

finns det skillnader mellan unga lagöverträdare och deras offer i sina uppfattningar om den 

levererade ursäktens äktenhet. Choi och Severson (2009) kommer i deras studie fram till att en 

levererad ursäkt måste framhäva uppriktighet, empati och uttrycka ånger utan bortförklaringar. I 

studien hävdar forskarna att brottsoffrens tillfredsställelse med medlingsprocessen är förknippat 

med förövarnas sätt att be om ursäkt och om ursäkten godtas av brottsoffren. Vidare kom både 

Choi och Severson (2009) och Allan et al. (2014)  i sina studier fram till att brottsoffer tenderar att 

godta en ursäkt även om den inte känns uppriktig. Däremot visade studien av Choi och Severson 

(2009) att unga lagöverträdare och deras föräldrar, till skillnad från brottsoffer, tenderar att uppleva 

sina ursäkter som äkta. 

 

Dhami (2012) har i sin studie bland annat undersökt huruvida erbjudandet och acceptansen av en 

ursäkt påverkar brottsoffrens tillfredsställelse med medlingsprocessen. Enligt studien är brottsoffer 

mer benägna att vara nöjda med resultatet av medlingsprocessen om förövaren ber om ursäkt och 

uttrycker att hen är ledsen. Brottsoffer anses då av Dhami (2012) också mer benägna att godta en 

ursäkt. Vidare visar studien att brottsoffer som godtar en ursäkt var betydligt mer nöjda med 

resultatet av medling än de brottsoffer som inte godtagit förövarnas ursäkt. Brottsoffer som hade 

godtagit en ursäkt rapporterade att de hade fått större förståelse för förövaren och situationen samt 

att de hade insett hur de själva hade bidragit till konflikten. Några av de som accepterat en ursäkt 

antog att ursäkten var äkta och uttryckte en önskan om att lägga det förflutna bakom sig. 

Brottsoffer som inte godtagit en ursäkt har däremot rapporterat att dem inte ansåg att förövaren 

hade ansträngt sig tillräckligt eller att förövaren inte tagit på sig ansvaret för brottet. Vidare finns 

det enligt Dhami (2012) ett signifikant samband mellan att säga "jag är ledsen" och typ av händelse. 
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Förövarna var enligt studien mer benägna att säga "jag är ledsen" i fall som trakasserier. Det fanns 

också ett statistiskt signifikant samband mellan att säga "jag är ledsen" och antalet tidigare 

medlingar i ett fall men också mellan att säga "jag är ledsen" och om en brottspåföljd hade införts. 

Gärningsmännen var mer benägna att säga "jag är ledsen" i de fall en sanktion inte hade införts 

(Dhami, 2012). 

 

I likhet med Dhami (2012) visar Choi et al. (2010) i deras studie att brottsoffer kan, vid levererad 

ursäkt, skaffa ytterligare information som fördjupar deras förståelse om brotten. Resultaten visar 

att brottsoffren identifierade vikten av en uppriktig ursäkt som avgörande behov i deras 

läkningsprocess. Studien visar också att offer även önskar och uppskattar att få en ursäkt från 

förövarnas föräldrar. Vidare har Barrile (2015) genomfört en kvalitativ studie där han intervjuat 

familjemedlemmar till mordoffer som upplevt det brutala mordet på en älskad familjemedlem och 

uthärdat en långdragen juridisk process, inklusive förövarens avrättning, samt deltagit i medling 

med förövaren. Till skillnad från de redan presenterade studierna visar Barrile (2015) i sin studie 

att det kan finnas varierande känslor mellan, men också inom, individer som i studien uttryckte 

motstridiga känslor avseende förlåtelse. Familjemedlemmarna kunde exempelvis uttrycka känslor 

såsom empati men ändå demonisering samt förlåtelse men ändock en önskan om avrättning. En 

intervjuperson uppgav exempelvis följande:  
 

There was a point about halfway through the mediation where I got angry and screamed at him and 

told him what a bad person he was. And, ah, just got it all out. And then things settled down. We 

took a break and things settled down. And we came back. And things ended on a good note. And I 

told him that I had forgiven him. And I hoped he had prepared himself for the kingdom of God, 

because God can forgive him too. And I hoped that he could accept that forgiveness, because I did 

not want him to burn in hell. I wanted him to be taken out of this society. (Barrile, 2015, s. 250) 

 

I sin studie har Barrile (2015) kommit fram till att de som förlåter och ändå stöder dödsstraffet 

upplever att straffet dämpar sina farhågor om att förövaren på något vis skulle släppas på fri fot 

och begå nytt mord igen. Resultaten visade att de flesta av dem som kunde förlåta och sympatisera 

med förövaren ändå stödde avrättningen i förhand och upplevde lättnad efteråt. Studien visar 

således att förlåtelse i samband med en önskan om avrättning inte utgör ett hinder för medling. 

Vidare visar Rypi (2015) att det finns förövare som anser det vara viktigare att kunna förklara sig 

vid medlingssessionen än att be om ursäkt, medan det också finns andra förövare som betonar 

förlåtelsen i hög grad. Enligt studien är inte alltid det viktigaste för gärningsmännen att bli förlåtna 

utan att faktiskt be om ursäkt. För vissa förövare är det dock viktigt att både uttrycka en ursäkt och 

att ursäkten accepteras. Slutligen kommer BRÅ (1999) fram till att en ursäkt som blivit accepterad 

inte nödvändigtvis behöver innebära att förövaren upplever att konflikten är över, och att allt är 

förlåtet, samt att en icke godtagen ursäkt inte heller behöver innebära att fortsatt konflikt råder 

mellan parterna.   

 

Sammanfattningsvis visar de ovannämnda studierna att en levererad ursäkt bland annat kan leda 

till ökad förlåtelse, ökade positiva känslor och lindrar negativa känslor (Allan et al., 2014). Genom 

att be om ursäkt kan även aggression mot förövaren minskas. Detta också med tanke på att 

brottsoffer är mer benägna att uttrycka missnöje i avsaknad av en ursäkt (Dhami, 2012). Det finns 

också bevis för att lagöverträdare som ber om ursäkt till brottsoffren är mindre benägna att återfalla 

i brott (Allan et al., 2014).  
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Påverkan av medling 
Flera av de redovisade studierna hävdar att medling har positiva effekter för både förövare och 

brottsoffer. Gemensamt för dessa studier är att de påvisar att medling fungerar brottsförebyggande 

och att metoden leder till en lägre återfallsfrekvens. Enligt Choi och Severson (2009) är medling 

en process som hjälper unga lagöverträdare att förstå allvaret i de begångna brotten samt att inse 

konsekvenserna av sina handlingar. I deras rapport visar även BRÅ (1999) att unga lagöverträdare 

inte tenderar att tänka på brottets konsekvenser för deras offer när brottet begås. Rapporten visar 

att deltagandet i medling leder till att de unga gärningsmännen får bättre kunskaper om brottets 

konsekvenser som de inte haft före medlingen. Studien kommer också fram till att majoriteten av 

förövare tenderar att känna lättnad, få bättre förståelse för brottet och dess konsekvenser samt 

ändra sina beteenden efter medling. Samtliga deltagare i denna studie hade uppgett att det var en 

fördel att få möta och tala med brottsoffret då detta har hjälpt dem inse de personliga 

konsekvenserna av brottet. Enligt studien tycker unga lagöverträdare att det är viktigt att ta ansvar, 

erkänna sin skuld och försöka bli förlåten av brottsoffret. Det som också uppges vara av vikt för 

medlingens resultat är enligt studien förövarens upplevelse av brottsoffrets syn på hen (BRÅ, 

1999).  

 

Choi et al. (2011) ger i sin studie belägg för hur reparativ rättvisa möten hjälper unga 

lagöverträdare att identifiera och empatisera med brottsoffren genom att sätta ett mänskligt ansikte 

på sina brott. Enligt resultaten har förövarna med hjälp av medlingssessionerna med sina offer, 

och i likhet med BRÅ (1999) samt Choi och Severson (2009), kunnat se de tidigare osedda 

konsekvenserna av sina brott. En deltagare i Choi et al. (2011) beskriver detta: 
 

You have to face the people that you hurt. So you’ll see what your consequences are and you’ll see 

what happened. Some people might brush that aside and say I can get out of this the easy way, but 

I didn’t. I felt that I faced what I did and I saw what the consequences were. (Choi et al., 2011, s. 

345) 

 

Studiens resultat tyder också på att unga lagöverträdare kan genom medling utveckla känslor av 

empati för sina offer. Genom att känna empati kan förövarna enligt studien även känna ånger för 

brottet. Känslan av ånger har enligt forskarna visat sig leda till att unga lagöverträdare ändrat sig 

och sina beteende på ett betydligt vis. Ett exempel på detta är en deltagare i studien som efter att 

ha deltagit i medling inte längre blev påverkad av grupptryck som tidigare (Choi et al., 2011). 

Trots förövarnas rädslor för medlingsprocessen visar Choi et al. (2011) att medlingsprocesser 

hjälper dessa ungdomar att inse omfattningen av konsekvenserna av sina handlingar. Enligt 

forskarna bidrar upplevelser av skam under medlingssessionerna till att skapa nya positiva 

identiteter bland de unga gärningsmännen (Choi et al., 2011).  

 

Umbreit (1999)  påvisar i sin studie att unga lagöverträdare som väljer att delta i medling ges 

möjlighet att ta mer ansvar för sina handlingar genom att diskutera brottet och sluta ett avtal om 

gottgörelse med offret. Enligt studien lyckas majoriteten av parterna sluta framgångsrika avtal 

under medlingen. Studien visar också att offer och gärningsmän som deltar i medling känner 

betydligt högre tillfredsställelse än brottsoffer och gärningsmän som hänvisas till medling men 

inte deltar. Umbreit (1999) påvisar även att majoriteten av brottsoffer och förövare tenderar att 

känna sig nöjda och tillfredsställda med resultaten av medlingsprocessen. Umbreit (1999) kommer 

i sin studie också fram till att brottsoffer och förövare som deltar i medling är betydligt mer 

benägna att uppleva att de blivit rättvist behandlade av rättssystemet än brottsoffer och förövare 
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som inte deltar. Resultaten visar också att brottsoffer som deltar i medling tenderar att känna 

betydligt mindre rädsla för att utsättas av samma gärningsman igen än brottsoffer som väljer att 

inte delta i medling Umbreit (1999). På samma sätt visar Wemmers och Cyr (2005) i deras studie 

att deltagandet i medling tenderar att hjälpa brottsoffer att lägga brottet bakom sig och gå vidare i 

livet. Wemmers och Cyr (2005) hävdar dock att, om förövaren inte tar ansvaret för brottet, tenderar 

brottsoffer att må sämre efter medlingssessionerna än vad de gjorde innan. Studien visar också att 

majoriteten av brottsoffer tenderar att uppleva medlingen som gynnsam och psykiskt fördelaktig 

för dem. Resultaten visar också att brottsoffer som upplever att rättsprocessen varit rättvis kände 

också att deras deltagande hjälpt dem att gå vidare i livet och lämna brottet bakom sig (Wemmers 

& Cyr, 2005).  

 

Enligt Abrams et al. (2006) studie har medling positiva effekter för parterna eftersom att 

majoriteten av deltagarna i studien upplevde medlingsprocessen som en helande resa. Forskarna 

kommer i studien också fram till att processen hjälper brottsoffer att få sinnesfrid och att förövare 

tenderar att uppleva processen som rättvis och givande. Dessutom uttrycker deltagarna i studien 

att medlingsprocessen var en del av en förändringsprocess i deras liv. Enligt studien stärker 

medling nya positiva beteenden och förändrar brottsliga tankar och beteenden. De goda effekterna 

av medlingen beror enligt Abrams et al. (2006), och i likhet med ovannämnda studier, på att 

processen hjälper förövare att utveckla empati och se offret och sig själv på annat vis. Detta anses 

av forskarna även minska chansen för framtida återfall i brott (Abrams et al., 2006). Vidare visar 

Choi et al. (2010) i deras studie att medlingsprocessen upplevs av brottsoffer som en del av deras 

läkningsprocess. Vikten av att få en uppriktig ursäkt betonas särskilt i studien som ett avgörande 

behov i brottsoffrens läkningsprocess. Processen upplevs av brottsoffer vara positiv eftersom att 

de bland annat får möjlighet att dela med sig av sin utsatthet, ställa frågor om brottet för att få 

ytterligare information som de behöver samt att förövaren får möjlighet att be om förlåtelse (Choi 

et al., 2010). På liknande vis kommer Van Camp och Wemmers (2013) i deras studie fram till att 

deltagandet i medling tillåter brottsoffer att få bättre förståelse för förövarens motiv och för brottet. 

Därmed, och utifrån att samtliga av deras respondenter rapporterat att de upplevt rättvisa och 

känner sig nöjda med processen, hävdar forskarna i studien att medlingsprocessen är gynnsam för 

brottsoffrens återhämtning (Van Camp & Wemmers, 2013).   

 

Även Wemmers och Cyr (2005)  hävdar att medling kan vara terapeutisk för brottsoffer då 

processen ger offren en känsla av delaktighet och kontroll över sina liv. Wemmers och Cyr (2005)  

beskriver i deras studie att medlingsförfaranden kan vara terapeutiska i och med att studiens 

resultat visar ett samband mellan rättvisa domar och brottsoffers välmående efter medlingen. 

Vidare hävdar Wemmers och Cyr (2005)  i deras studie, och i likhet med ovannämnda studier, att 

brottsoffer är mer benägna att kunna sätta deras utsatthet bakom sig och gå vidare när de upplever 

att de har behandlats rättvist. I Choi et al. (2010) där forskarna undersökt i vilken utsträckning 

brottsoffrens behov uppfylls genom medling uttrycker en deltagare, efter att ha uttryckt sin 

tillfredsställelse med processen, följande:  
 

So, at least for myself I felt ... okay, time to move forward. It's old news now. (Choi et al., 2010, s. 

280) 

 

Slutligen och i motsättning till de ovan presenterade studierna hävdar Villanueva, Jara och García-

Gomis (2014) i deras jämförelsestudie att det inte finns någon klar fördel med medling jämfört 

med andra samhällsbaserade åtgärder. Effektiviteten av medling tycks vara kopplad till vissa 
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faktorer såsom förmåga att föra en dialog och att ta ett visst ansvar för brottet. Dock visar studien 

att återfallsfrekvensen mellan de som deltar i medling eller annan form av samhällsbaserad åtgärd 

är lägre än de som inte deltar i medling eller annan form av samhällsbaserad åtgärd (Villanueva et 

al., 2014).  

 

Analys utifrån Goffmans och Braithwaites teorier 
Att unga lagöverträdare upplever en medlingsprocess som skamligt eller stigmatiserande är enligt 

forskning vanligt förekommande. En anledning till detta kan enligt forskningen vara att unga 

personer har mindre makt i samhället än vuxna (Abrams et al., 2006). Utifrån de presenterade 

studierna bidrar upplevelser av skam under medling till positiva beteendeförändringar, och till att 

skapa nya identiteter bland unga lagöverträdare (Choi et al., 2011). Detta kan bland annat ses i 

Abrams et al. (2006) studie där deltagarna i studien uttryckt att medlingsprocessen har varit en del 

av en förändringsprocess i deras liv. Dessutom har forskningen visat att medling stärker nya 

positiva beteenden och förändrar brottsliga tankar och beteenden (Abrams et al., 2006; BRÅ 1999). 

Dessa positiva beteendeförändringar anses bero på att medlingsprocessen hjälper förövare att 

utveckla empati och se både sig själv och offret på annat vis (Abrams et al., 2006). Det presenterade 

kan kopplas till Goffmans och Braithwaites teorier om att skamkänslor påverkar hur en person 

väljer att styra sin identitet. Som tidigare nämnt menar Braithwaites teori om differentiell skam att 

förövare som deltar i medling känner både skam och ånger på grund av det begångna brottet 

(Braithwaite, 1989). Detta har också belysts i forskningen där resultaten har visat att unga 

lagöverträdare som deltar i medling kan utveckla känslor av empati för sina offer som i sin tur 

medför känslor av ånger (Abrams et al., 2006; Wemmers & Cyr, 2005; Choi et al., 2011). Känslan 

av ånger har också visat sig leda till att unga förövare ändrar sina beteenden betydligt (Choi et al., 

2011).  

 

Vidare finns det enligt teorin om differentiell skam normer, värderingar, lagar och regler som mer 

eller mindre är vedertagna och accepterade av samhället. Teorin menar att skamkänslor skulle 

kunna uppstå om en individ bryter mot dessa regler som råder i samhället (Braithwaite, 1989). 

Vidare skulle skamkänslan enligt teorin kunna leda till olika konsekvenser för förövaren där 

utfallet anses bero på hur personen skuldbeläggs av samhället (Braithwaite, 1989). Forskningen 

har visat att medling är en process som hjälper unga lagöverträdare att förstå allvaret i de begångna 

brotten och ger dem bättre kunskaper om brottet och dess konsekvenser (Choi & Severson, 2009; 

Abrams et al., 2006; BRÅ, 1999; Choi et al., 2011). Detta kan exempelvis förstås utifrån teorin 

om differentiell skam som betonar skillnaden mellan utfall av informella och formella 

fördömanden. Enligt teorin leder en informell fördömande av ett brottsligt beteende, som till 

exempel medling, till att förövaren får möjlighet att återintegreras i samhället. Däremot menar 

teorin att ett formellt fördömande skulle innebära stigmatisering. Teorin bygger således på idén att 

brottsligheten minskar när skam medför återintegration i samhället och att den ökar när skam 

resulterar i stigmatisering (Braithwaite, 1989). Detta har också visats i forskning där förövare som 

deltar i medling tenderar att uppleva medlingsprocessen som rättvis och givande (Abrams et al., 

2006). Förövare som deltar i medling upplever också, i högre utsträckning än de som inte deltar, 

att de blivit rättvist behandlade av rättssystemet (Umbreit, 1999). Dessa resultat kan således förstås 

utifrån teorin om differentiell skam.  
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Återintegration innebär, i medlingsfall, att drabbade personer hjälper till att försöka återintegrera 

förövare i samhället (Braithwaite, 1989). Detta har bland annat påvisats i Barriles (2015) studie 

där vissa deltagare uttryckt förlåtelse för förövare just för att uppmuntra och förstärka 

beteendeförändring. Vidare visar forskning att deltagande i medling förebygger och minimerar 

risken för framtida återfall i brott (Rypi, 2015; Abrams et al., 2006; Villanueva et al., 2014). Att 

medling kan vara brottsförebyggande beror enligt teorin om differentiell skam på att förövaren, 

genom medling, får möjlighet att återintegreras i samhället och därmed upphöra med brottsliga 

beteenden. Varför återintegrerad skam fungerar beror utifrån teorin på att den unga lagöverträdaren 

känner rädsla för skam inför närstående som är större än den rädsla hen kan uppleva för ett formellt 

straff. En annan anledning kan enligt teorin vara att en ung lagöverträdare som känner skam och 

ånger och blir förlåten börjar följa lagen i större utsträckning än en förövare som stigmatiserats 

(Braithwaite, 1989). 

 

Utifrån det ovan nämnda, och med koppling till de tidigare nämnda problemen som kan uppstå vid 

medling, kan det vara av betydelse att utifrån teorin om differentiell skam poängtera vikten av att 

medlare håller sig neutrala under medlingssessionerna. Medlaren bör, även utifrån teorin och inte 

enbart forskning, erbjuda förövare det stöd de behöver för att kunna återintegreras i samhället. 

Detta då teorin betonar betydelsen av att förövare får stöd från samhället för att kunna uppnå 

positiva beteendeförändringar (Braithwaite, 1989). Enligt teorin innebär återintegration att 

brottsoffer hjälper förövare att återintegreras i samhället. Forskning visar som ovan nämnts att det 

finns brottsoffer som uttrycker förlåtelse till förövare just för att uppmuntra och förstärka 

beteendeförändringar (Barrile, 2015). Teorin bekräftar således forskningens resultat som visar att 

brottsoffers godtagande av ursäkt leder till positiva beteendeförändringar. 

 

Vidare är desintegration enligt teorin om differentiell skam en annan typ av skambeläggning som 

innebär att förövaren stämplas som kriminell, stöts ut av samhället och anses ovärdig att 

återintegreras i samhället (Braithwaite, 1989). Det går utifrån denna teori att förstå resultaten i 

Barriles (2015) studie. Detta utifrån att resultaten av studien visar att det finns utsatta som vid 

medlingssessioner förlåter förövare samtidigt som de ändå önskar hen döden. Dessa personer anser 

inte att förövare bör återintegreras i samhället och uppger sig vara oroliga för att förövaren skall 

släppas fri och begå nya mord (Barrile, 2015). Stigmat har, om detta uttrycks av den utsatta, 

upptäckts och personen har blivit diskrediterad. Det kan därmed förstås att förövaren stämplats 

som kriminell och anses ovärdig att återintegreras i samhället. Förövaren har således stigmatiserats 

som kriminell. Vidare enligt Goffmans stigmateori avviker en stigmatiserad person från 

identitetsvärden som värdesätts i samhället (Goffman, 2011). I fallet med studien av Barrile (2015) 

kan stigmatiseringen av förövarna vara relaterad till karaktärstigma. Denna typ av stigma handlar, 

som tidigare nämnt, om att egenskaper hos en persons karaktär pekas ut som avvikande av 

samhället (Goffman, 2011). Det kan utifrån resultaten förstås att förövarna i studien har pekats ut 

som brottslingar och mördare. Vidare kan stigmatisering enligt teorin om differentiell skam 

resultera i att lagöverträdare söker sig till andra utstötta och fortsätter att begå brott (Braithwaite, 

1989). Dock har detta inte varit fallet i studien av Barrile (2015) då förövarna hade straffats med 

avrättning. Vidare kan förväntningarna på hur människor skall vara och bete sig också leda till 

stigmatisering (Goffman, 2011). Detta kan exempelvis förklara varför brottsoffer som deltog i 

medling men inte fick någon ursäkt av förövare inte upplevde att förövaren hade ångrat sig och 

var missnöjda med resultatet.  
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Slutsatser och diskussion 
Syftet med denna litteraturstudie har varit att undersöka hur forskningen beskriver att medling 

fungerar för brottsoffer och unga lagöverträdare, vad eventuella problem består av och hur man 

kan minska dessa problem. Utifrån detta har det aktuella forskningsläget kring medling 

sammanställts. Till att börja med visar litteraturöversikten att medling vid brott innebär, till 

skillnad från andra reparativ rättvise-program, att en förövare och ett brottsoffer möts inför en 

utbildad och opartisk medlare för att tala om brottet och dess konsekvenser. Detta sker i ett försök 

att komma till någon form av ömsesidigt tillfredsställande (Wemmers & Cyr, 2005). Enligt 

resultatet är medling en process som skall minska de negativa konsekvenserna av ett brott. Tanken 

med medling är att förövare skall få insikt om brottets konsekvenser och att brottsoffer skall få 

chansen att bearbeta sina upplevelser. Vidare skall medling, enligt studierna som ligger till grund 

för litteraturstudien, vara frivillig för båda parter och förövaren skall ha erkänt brottet eller 

delaktighet i den. Målet med medling är att den unga lagöverträdaren skall påverkas till att helt 

avstå från att begå liknande brott, eller åtminstone i mindre utsträckning begå liknande brott i 

framtiden (Wemmers & Cyr, 2005; BRÅ, 2007).  

 

Inom reparativ rättvisa lyfts brottsoffrets behov fram på ett annorlunda vis än i den traditionella 

rättsprocessen (Nehlin et al., 1998). Resultatet visar bland annat att rädsla för den unga 

lagöverträdaren och för att utsättas för nya brott minskar om brottsoffer får möjlighet att möta sina 

förövare och ställa frågor till dem om brottshändelsen. Att få klarhet i brottshändelsen och att få 

möjlighet att berätta om de konsekvenser brottet medfört kan, enligt de presenterade studierna, 

vara avgörande för att brottsoffret skall kunna gå vidare och lämna brottshändelsen bakom sig. 

Detta har på olika vis belysts av samtliga undersökta studier. Enligt dessa studier kan brottsoffret 

genom medling även få sina behov tillfredsställda såväl materiellt som ekonomiskt. Vidare är 

betydelsen av att erbjuda en ursäkt eller be om förlåtelse, som erkännande av skada, omvittnad i 

medlingsprocesser (Schneider, 2000). Resultatet av litteraturstudien visar att upplevelsen av 

maktlöshet och kränkt självbild kan förändras om lagöverträdaren exempelvis uttrycker ånger 

(Rypi, 2015). Resultatet visar också att förövare oftast har ett behov av att förklara för brottsoffret 

varför brottet begicks och att även be brottsoffret om förlåtelse eller ursäkt för att få ett 

känslomässigt avslut. Resultatet visar dock att ett sådant avslut uppnås genom att brottsoffret 

förlåter förövaren. Enligt resultatet är det inte alltid enkelt för brottsoffer att förlåta sina förövare. 

Brottsoffrets godtagande av en ursäkt eller inte beror enligt forskningen på den specifika 

situationen (Allan et al., 2014). Detta anses kunna utgöra ett problem för medlingsprocessen då en 

levererad och godtagen ursäkt kan leda till ökade positiva känslor och lindrar negativa känslor och 

dessutom minska aggressionen mot förövaren (Allan et al., 2014). Några av de undersökta 

studierna visar dock att brottsoffer tenderar att godta en ursäkt även om den inte känns uppriktig.  

Studierna visar också att brottsoffer kan känna sig pressade att godta förövarens ursäkt under 

medlingen (Choi & Severson, 2009; Allan et al., 2014), eller också göra det för sin egen skull 

(Barrile, 2015). Även eventuella påtryckningar vid medling utgör enligt studierna ett problem. 

Problemen kan enligt forskningen lösas bland annat genom att förövare erbjuder uppriktiga 

ursäkter och medlare håller sig neutrala samt inte engagerar sig för mycket i diskussionen mellan 

parterna.  

 

Utifrån det sistnämnda visar samtliga studier som ligger till grund för litteraturöversikten att 

förövare och brottsoffer som deltar i medling skall mötas inför en opartisk och kompetent medlare. 

En del av studierna påvisar dock att medlare inte alltid är neutrala. Resultaten visar att deltagare 
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tenderar att känna sig missnöjda med medlingsprocessen och medlarens roll när medlaren inte 

varit neutral (BRÅ 1999; Dhami, 2012; Choi & Gilbert, 2010). Resultaten visar således att 

medlingen kan få negativa konsekvenser om medlaren bortser från deltagarnas behov, vilket ökar 

deltagarnas ångest och rädsla. Detta kan därför vara ytterligare ett problem som kan uppstå vid 

medling. Problemet kan dock enligt de presenterade studierna lösas genom att medlare lär sig att 

uppmärksamma och se till båda parters behov, vilket också betonas av teorin om differentiell skam. 

Medlare behöver därför uppmärksammas på konsekvenserna av problemet samt erbjudas adekvat 

utbildning (Choi & Gilbert, 2010). Problemet kan således, enligt mig och en del av de undersökta 

studierna, lösas genom att bland annat erbjuda medlare kontinuerligt stöd och handledning. 

 

En del av de undersökta studierna visar att förövare genom medling lär sig att ta ansvar för sina 

handlingar och att hantera känslor såsom ilska, skuld och skamkänslor. Förövare blir enligt 

majoriteten av den undersökta forskningen medvetna om konsekvenserna av det begångna brottet 

vilket skapar möjligheter till försoning mellan parterna. Vidare visar resultaten att skammen som 

majoriteten av förövare känner i samband med medling fungerar som en straffmekanism. Dessa 

skamkänslor är utifrån det tidigare presenterade en naturlig konsekvens av brottet. Forskningen 

beskriver dock att trots skamkänslor tenderar förövare att uttrycka att processen varit rättvis och 

givande (Abrams et al., 2006). Att dessa skamkänslor uppstår och är vanligt förekommande antas 

enligt mig bero på att förövare hålls ansvariga för brottet och får därmed insikt i hur brottet har 

påverkat deras offer. Vidare framkommer av de undersökta studierna att förövare som deltar i 

medling blir uppmuntrade att gottgöra sina offer. Medlingen kan enligt resultatet utmynna i ett 

avtal om gottgörelse där majoriteten av parterna lyckas sluta framgångsrika avtal (Umbreit, 1999). 

Vidare, gällande frågan om hur medling fungerar, visar resultaten även att majoriteten av förövare 

upplever medlingsprocessen som en helande resa (Abrams et al., 2006). Studierna visar också att 

parter som deltar i medling tenderar att bli mer nöjda än de som väljer att inte delta. 

 

Medling anses minska återfall i brott och hjälpa offren vidare i livet (Nehlin et al., 1998). Detta 

har påvisats av samtliga undersökta studier som undersökt medlingens effekter. Enligt det 

presenterade resultatet fungerar skam och återintegration som brottsförebyggande (Braithwaite, 

1989). Slutsatsen som kan dras från dessa undersökta studier är att medling resulterar i att skapa 

möjligheter för förövare att återintegreras i samhället. Varför återintegrerad skam fungerar antas 

bero på att förövare känner rädsla för skam inför sin omgivning som är större än rädslan de kan 

känna inför ett formellt straff. Samtliga undersökta studier visade att medling inte har negativa 

effekter för brottsoffer och gärningsmän, förutom en jämförelsestudie som visar att det inte finns 

någon klar fördel med medling jämfört med andra samhällsbaserade åtgärder. Effektiviteten av 

medling tycks vara kopplad till vissa faktorer såsom förmåga att föra en dialog och att ta ett visst 

ansvar för brottet. Dock visar studien, i likhet med resterande studier, att återfallsfrekvensen 

mellan de som deltar i medling är lägre än de som inte deltar i medling (Villanueva et al., 2014). 

Resultatet från tidigare forskningsöversikter indikerar också att medling vid brott fungerar 

brottsförebyggande. De tidigare presenterade forskningsöversikterna visar att deltagande i medling 

står för en minskning av återfall och att deltagandet är associerat med betydande minskningar i 

brottsligt beteende. En forskningsöversikt skiljer sig dock från de andra då den visar att 

medlingsprogram inte nödvändigtvis garanterar lägre återfallsfrekvens för deltagare. Utifrån detta 

finns det inget som tyder på att medling har bättre effekter än andra program dock stöder resultaten 

insatser för socialarbetare att verka för, utveckla och delta i medling (Nugent et al., 2004). Detta 

innebär att tidigare forskningsöversikter i stort sett överensstämmer med resultatet av denna 
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litteraturstudie. Däremot går det utifrån resultatet inte att helt fastslå att medling vid brott fungerar 

bättre än andra samhällsbaseradeåtgärder. Dock fastslår ingen av de studerade studierna att 

medling vid brott kan vara negativ för deltagare. Studierna föreslår snarare att metoden används i 

högre utsträckning än den gör idag.   

 

Ovanstående tyder på att medling är en populär och väl vedertagen behandlingsmetod inom 

reparativ rättvisa. Utifrån litteraturstudiens resultat anser jag att det kan finnas anledning att arbeta 

för, utveckla och tillämpa metoden i högre utsträckning inom reparativ rättvisa sammanhang. Det 

anses också finnas anledning att sprida kunskap om metoden och erbjuda adekvat utbildning för 

socialarbetare som i deras yrkesroll kommer i kontakt med lagöverträdare. Det anses vidare 

behövas fler longitudinella studier för att kunna fastslå om medlingsprocessen är att föredra 

framför andra metoder när det gäller återfallsfrekvensen. Deltagares positiva upplevelser och 

tillfredsställelse med medlingsprocessen, samt den minskade återfallsfrekvensen som visas i 

studierna, anses vidare kunna vara bidragande faktorer till den genomslagskraft som medling har 

haft runt om i världen.  Vid genomförandet av denna litteraturstudie har majoriteten av de 

undersökta studierna varit av kvalitativ karaktär. Detta antas dock inte ha påverkat 

litteraturstudiens resultat då tidigare forskningsöversikter även studerat kvantitativa studier och 

ändock kommit fram till liknande resultat. De kvalitativa studierna har snarare varit till fördel för 

denna litteraturstudie då de har beskrivit deras resultat med hjälp av deltagares egna ord och 

upplevelser, vilket har genererat en bredare förståelse för hur metoden fungerar. Vidare bör 

poängteras att denna litteraturstudie grundas på enbart sexton studier, vilket innebär att det inte går 

att dra alltför långtgående generella slutsatser. Detta kan således beaktas som en svaghet med 

denna litteraturstudie. Däremot grundas litteraturstudien på studier som berör olika komponenter 

inom medlingsprocesser såsom kvinnor och män, brottsoffer och lagöverträdare men också 

familjemedlemmar till förövare samt medlare. De inkluderade studierna kommer också från olika 

länder vilket anses generera en nyanserad bild över kunskapsläget kring medling. Det nämnda 

anses därmed kunna vara en styrka med studien.  
 

Sammantaget visar de undersökta studierna att medling fungerar som en helande process för både 

brottsoffer och förövare. Medling beskrivs av forskning vara brottsförebyggande, bland annat 

genom att skamkänslor hos den unga lagöverträdaren tydliggörs och förstärks vid 

medlingssessionerna. Forskningen visar också att de positiva beteendeförändringarna framförallt 

beror på att förövare får möta brottsoffret och får därmed insikt i vilka konsekvenser brottet 

medfört för brottsoffret. Även skammen som förövare känner då de stämplas som kriminella av 

samhället resulterar i att de upphör med att begå brott. Problem med processen kan enligt 

forskningen dock uppstå om lagöverträdaren inte ber brottsoffret om ursäkt eller förlåtelse, om en 

lagöverträdare inte blir förlåten av brottsoffret, om någon av parterna tvingas delta i sessionerna 

eller om det utövas påtryckningar på någon av parterna. Dessa problem kan enligt forskningen 

lösas bland annat genom att erbjuda medlare adekvat utbildning, handledning samt stöd. 

Avslutningsvis tyder den undersökta forskningen på att tillämpningar av reparativa principer kan 

utgöra en användbar ram för att möta behoven hos unga lagöverträdare genom att hålla dem 

ansvariga på ett sätt som är respektfullt.  
 

Basically, it helps you get closure on the situation, it’ll help you figure things out. Bad things 

happen, but you have to own up for what you do. (Abrams et al., 2006, s. 250) 
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Förslag till vidare forskning och utveckling av forskningsfältet 
Som tidigare nämnt har medling sedan 1980-talet fått allt större spridning i världen (Braithwaite, 

1997, refererad i BRÅ, 1999). Inom reparativ rättvisa ingår medling som en av flera metoder 

(BRÅ, 1999). Vidare finns det en omfattande internationell forskning om just medling vid brott 

som bland annat visar att medling som metod kan vara effektiv som brottspreventiv lösning och 

som leder till återfallsminskning (Bergseth & Bouffard, 2013; Sehlin, 2009; Wahlin, 2005; Nugent 

et al., 2001). Trots den stora mängden forskning på området anses det finnas väldigt mycket 

likheter mellan studierna. Internationell forskning visar att återfallsfrekvensen för unga 

lagöverträdare är lägre vid medling än vid behandlingsmetoder som utgår från att förebygga 

brottslighet (Sehlin, 2009; Wahlin, 2005 ). Den inkluderade forskningen har trots detta inte kunnat 

påvisa att det finns någon klar fördel med medling jämfört med andra samhällsbaserade program. 

Ytterligare forskning och utvärdering måste därför genomföras för att kunna säkerställa huruvida 

medling är att föredra framför andra behandlingsmetoder. Jag efterfrågar därför mer forskning och 

en bredare kartläggning av medlingens effekter över tid. Kvalitativa och longitudinella studier som 

sträcker sig över längre perioder, än de i de inkluderade studierna, anses också att föredra då det 

är de långsiktiga effekterna som efterfrågas samt deltagarnas upplevelser av metoden. Detta då 

kvalitativa studier erbjuder deltagare större frihet att beskriva sina egna upplevelser med egna ord.  

 

Ytterligare forskning på området anses utifrån ovanstående behövas i och med att det, som tidigare 

nämnts, har relevans för socialt arbete. Ytterligare kunskap på området skulle slutligen innebära 

högre kompetens bland socialarbetare att avgöra vilken behandlingsmetod som är bäst lämpad för 

brottsoffer och förövare som, vid brott, skall erbjudas någon form av samhällsbaserade åtgärder.   
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Bilaga 1 - Detaljerad litteratursökning 
Nedan redovisas antal träffar vid samtliga sökningar med antal valda studier upphöjt bredvid. 
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