
 

 

AKADEMIN FÖR HÄLSA OCH ARBETSLIV 
Avdelningen för socialt arbete och psykologi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medling vid brott, 
en bortglömd samhällslösning för 

ungdomskriminalitet? 
 

 

Medling vid brott, 
en bortglömd samhällslösning för 

ungdomskriminalitet? 
 

 

Medling vid brott, 
en bortglömd samhällslösning för 

ungdomskriminalitet? 
 

 

Medling vid brott, 
en bortglömd samhällslösning för 

ungdomskriminalitet? 
 

En integrativ litteraturstudie. 
 

 
 
 

 
En integrativ litteraturstudie. 

 
 

En integrativ litteraturstudie. 
 

Lars-Magnus Detthoff & Helena Hellqvist 
 

 
 

Lars-Magnus Detthoff & Helena Hellqvist 
 

Lars-Magnus Detthoff & Helena Hellqvist 
2018 

 
 

2018 
 
 

2018 
 
 

2018 
 

Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp 
Socialt arbete 

Socionomprogrammet 
Examensarbete i socialt arbete 

 
Handledare: Maja Lilja 

Examinator: Yvonne Sjöblom 
 

Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp 
Socialt arbete 

Socionomprogrammet 
Examensarbete i socialt arbete 

 
Handledare: Maja Lilja 

Examinator: Yvonne Sjöblom 
 



 

 

Abstract 

 

Title: Victim–offender mediation, a forgotten solution for juvenile delinquency? 

 

In this integrative literature study, existing research on mediation in crimes for young 

offenders and their victims has been compiled. As the method of mediation is used to a 

lesser extent in Sweden, despite the fact that it is a statutory municipal obligation, our 

purpose of the study was to investigate whether the legislator's intentions with the 

method of benefiting both parties were met and, if so, in what way. Eighteen articles 

have been selected and presented in a thematic form by a systematic literature search 

and subsequently analyzed from two theoretical perspectives. The result shows that 

mediation broadly complies with the legislator's intentions and is a peaceful forum 

where young offenders and their victims through dialogue are given the opportunity to 

reach insights which can lead to liberation for both parties. Problems can occur if 

mediation occurs inadvertently or by pressure as it undermines the possibility of insight. 

The results show the importance of education for and supervision of the mediators/the 

social services which could be provided by a comprehensive government coordinator. 
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Sammanfattning 

 

I denna litteraturstudie har befintlig forskning kring medling vid brott för unga 

gärningspersoner och deras offer sammanställts. Eftersom metoden används i allt 

mindre omfattning trots att medling är en lagstadgad kommunal skyldighet var vårt 

syfte med studien att undersöka huruvida lagstiftarens intentioner med metoden om att 

gynna bägge parter uppfylls, och i sådant fall på vilket sätt. Arton artiklar har genom en 

systematisk litteratursökning valts ut och presenterats i tematisk form och därefter 

analyserats ur två teoretiska perspektiv. Resultatet visar att medling på det stora hela 

uppfyller lagstiftarens intentioner och är ett fredligt forum där individer genom samtal 

och insikter ges möjlighet till ansvar och läkning, samt att alienation i samhället 

reduceras. Problem kan uppstå om medling sker ofrivilligt eller genom påtryckning, 

vilket underminerar möjligheten till insikt. Resultatet påvisar bland annat vikten av 

socialtjänstens/medlarens kompetens och möjlighet till utbildning och handledning som 

skulle kunna kvalitetshöjas genom en övergripande statlig samordnare.  

 

Nyckelord: Reparativ rättvisa, medling vid brott, unga lagöverträdare, brottsoffer, 

medlare. 
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1. Inledning 

 

Vårt intresse för föreliggande studie föddes tidigt ur en frustration kring medias 

återkommande rapportering över ökad kriminalitet och framväxten av så kallade 

parallella samhällssystem i socialt utsatta områden. Frustrationen var även baserad på 

den pågående politiska diskussion som endast fokuserar på högre straff som lösning på 

problematiken. Inom kriminologisk forskning har man sedan länge konstaterat att högre 

straff inte lönar sig, och i en nyligen publicerad, mycket omfattande metastudie slås det 

fast att de insatser som inte visar någon effekt alls för unga brottslingar tillhör de som 

avser straffens stränghet eller avskräckning (Wesburd, Farrington och Gill, 2017). 

 

I Brottsförebyggande rådets (BRÅ) senaste rapport bekräftas bilden av framväxande 

parallella samhällsstrukturer i socialt utsatta områden, styrda av kriminella gängnätverk 

eller familjer. Rapporten beskriver problematiken som exceptionell, med en ökad 

koncentration av synliga brotts- och ordningsproblem i form av skjutningar, öppen 

droghandel, bilbränder, nedskräpning och buskörning till följd av den övriga 

befolkningens känsla av otrygghet. Samtidigt lyfter rapporten fram att en frånvaro av 

insatser från samhället har bidragit till att bygga upp dessa alternativa strukturer och 

BRÅ manar nu alla samhällsaktörer till samordning, förebyggande långsiktighet och 

helhetssyn framför koncentration på lagföring. Slutligen uppmanas alla aktörer till att på 

bred front satsa på metodutveckling samt att samhället som helhet behöver bli bättre på 

att identifiera de mer dolda parallella samhällsstrukturerna (BRÅ, 2018).  

 

Det kriminalpolitiska perspektiv som råder i Sverige avseende unga personer som begår 

brott betraktar ungdomskriminalitet som ett symtom vars orsaker är behandlingsbara 

och där därför enbart konventionella straffrättsliga principer inte anses gynnsamma. 

Dock har en förskjutning mot bestraffande rättvisa i förhållande till brottets straffvärde 

skett de senaste tjugo åren även i Sverige (Tärnfalk, 2007). Straffmyndig anses man 

vara vid femton års ålder, men eftersom det svenska kriminalpolitiska perspektivet utgår 

från en socialrättslig rehabiliterande utgångspunkt behandlas barn och ungdomar som 

gjort sig skyldiga till brott istället för att bestraffas. Det normala förfarandet innebär 

därför inte fängelsestraff utan åtalsunderlåtelse, och ungdomar som begått brott utgör 

således en klientgrupp inom socialtjänstens öppna verksamheter (Sjöblom & Wiklund, 

2012). 
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En metod som skulle kunna svara upp till BRÅ´s rekommendationer av förebyggande 

åtgärder med helhetssyn liksom till den svenska kriminalpolitiken för unga brottslingar 

är medling vid brott för unga lagöverträdare som kommunal insats. Metoden som är 

föremål för denna uppsats innebär att gärningsperson och brottsoffer träffas för att med 

en medlares hjälp reda ut konflikten. Metodens ponerat goda effekter för både 

brottsoffer och förövare har lett till att medlingslagen har implementerats i Sverige, och 

en omfattande aspekt av lagen fokuserar just på båda parternas välmående och framtida 

relationer (2002:445).  

 

1.1 Problemformulering 

 

På något vis tycks medling som metod hamna i skymundan på kommunal nivå och i den 

rådande politiska diskussionen vilket väckt vårt intresse. Ungdomsbrottslighet utgör 

naturligtvis ett socialt problem som för med sig konsekvenser för både brottsoffer, 

gärningsperson och samhälle. Medling vid brott för unga gärningspersoner beskrivs som 

konfliktlösningsmetod där de inblandade ges möjlighet till dialog, möte, förståelse samt 

eventuellt försoning. Innebörden av detta innebär att metoden även kan ses som en 

förebyggande brottspreventiv insats där också samhället gynnas eftersom ett lyckat 

medlingsmöte kan innebära att en kriminell bana bryts, avlastar rättssystemet och 

samhällets framtida resurser (BRÅ, 2007). 

 

 Trots medlingens ponerade goda effekter och att metoden är en obligatorisk kommunal 

skyldighet som ska erbjudas när en gärningsperson är under 21 år gammal för dock 

metoden en tynande tillvaro i Sverige, i motsats till våra nordiska grannländer (SoL 

5:1c; Jacobsson, Wahlin och Fromholz, 2018). Enligt en färsk studie från 2017 är 

orsaken bland annat att flera kommuner faktiskt inte erbjuder medling i Sverige. Skäl 

som anges är av politiskt ideologisk och ekonomisk art, där medling bortprioriteras 

mycket på grund av bristfällig kunskap och att regeringens ekonomiska medlingsstöd 

samt samordningsfunktion till kommunerna upphört. Även polisens omorganisation 

2015 anges som en orsak då myndigheten enligt många medlare slutat förmedla ärenden 

till kommunerna helt (Wahlin och Jacobsson, 2017). En juridisk konsekvens av att flera 

kommuner inte erbjuder medling blir i praktiken att likhetsprincipen i 1 kap 9§ 
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regeringsformen, som är en av grundpelarna för Sveriges demokrati inte beaktas, vilket 

blir problematiskt (RF 1:9). 

 

I ljuset av ovan problematik som belyser bristen på kunskap och geografiskt ojämn 

tillämpning av medlingsmetoden inom både socialtjänst och rättsväsende ser vi det som 

relevant för vår disciplin och samtid att höja medvetenheten kring huruvida metoden 

fyller sitt syfte. Problematiken kring likhetsprincipen är relevant för socialt arbete 

liksom vikten att ta reda på om medling som metod är signifikant användbar i det 

sociala arbetet.  

 

Vi avser att genom en litteraturstudie undersöka huruvida medlingen med unga 

gärningspersoner och deras offer reparerar och stärker relationer eller ej, och således 

lever upp till den svenska lagstiftningens intentioner om att gynna bägge parter 

(2002:445). En litteraturstudie ger oss möjlighet att på kort tid kunna fördjupa oss inom 

ett specifikt område genom att ta del av en bred och rik empiri ur tidigare forskning som 

ett fåtal intervjuer inte kunnat bistå oss med (Friberg, 2012). Resultatet från studien kan 

ge viktiga insikter om Sveriges kommuner bör satsa på medling i större omfattning. 

Forskningen analyseras genom empowermentperspektivet. Vi kommer även använda 

oss av reparativ rättvisa som teoretisk grund för de rent relationära aspekterna. 

 

1.2 Relevans för socialt arbete 

 

Socialt arbete handlar om att lösa sociala problem på flera nivåer i samhället och 

tillhandahålla hjälp och stöd (Payne, 2008). Ungdomsbrottslighet torde utgöra ett 

relevant område för socialtjänsten som är ytterst ansvarig för att kommunens kriminella 

ungdomar får den hjälp och det stöd de behöver (SoL 2:1). Grunden för arbetet ska 

vidare bäras upp av demokratiska grundprinciper som bland annat likhetsprincipen i 

regeringsformen speglar (RF 1:9). Som vi tidigare konstaterat beaktas inte 

likhetsprincipen idag i kommunernas socialtjänst vad gäller medling för unga 

gärningspersoner som är en kommunal skyldighet, vilket även borde vara relevant för 

socialt arbete att adressera. Medlingslagen är som även tidigare framkommit inte heller 

främst framtagen med fokus på samhällsvinster och brottsprevention utan på parternas 

relationer och att de bägge ska gå stärkta ur processen. Med andra ord är intentionen 

primärt omsorg för individerna och på deras respektive framtida relationer. För socialt 
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arbete torde även människors välmående vara av stort intresse, speciellt mot bakgrund 

av BRÅ’s uppmaning till förebyggande långsiktighet, helhetssyn samt rådande 

nationellt kriminalpolitiskt perspektiv (BRÅ, 2007; Tärnfalk, 2007).  

 
        1.3 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med uppsatsen är att genom en litteraturstudie undersöka om, och i så fall på 
vilket sätt, lagstiftarens intentioner om att gynna bägge parter uppfylls vad gäller 
medling för unga gärningspersoner och deras brottsoffer, samt att belysa hur olika 
omständigheter påverkar medlingens utgång. 
 
Frågeställningar: 
 

- Vad visar tidigare forskning angående den reparerande och stärkande funktionen 
vid medling för unga gärningspersoner? 

 
- Vad visar tidigare forskning angående den reparerande och stärkande funktionen 

vid medling för unga gärningspersoners brottsoffer? 
 

- Hur påverkar olika omständigheter kring medlingssituationen medlingens 
utgång?  

  
 

1.4 Bakgrund 

 

Att använda medling vid brott är en metod som blivit vanligare i flera länder under de 
senaste femton åren (Mestitz & Ghetti, 2005; Johnstone & Van Ness, 2007; Gyökös & 
Lanyi, 2010, refererad i Jacobsson, Wahlin & Andersson, 2013). Vanligast 
förekommande är medling i Europa, USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland. I 
Sverige startades de första medlingsverksamheterna upp under slutet av 1980-talet i 
Solna och i Sundbyberg utanför Stockholm och i Hudiksvall i Hälsingland. 
Brottsförebyggande rådet fick i slutet av 1990-talet ett regeringsuppdrag i form av att 
samordna och ekonomiskt stödja en försöksverksamhet med medling i ett trettiotal 
kommuner i Sverige. För att göra medlingen tillgänglig över hela landet fördelade BRÅ 
under en tid ekonomiskt stöd för att starta upp nya medlingsverksamheter samt för att 
utveckla de befintliga verksamheterna. Ett annat uppdrag för BRÅ var att utbilda 
medlare och medlingssamordnare och fungera som kvalitetssäkrare (BRÅ, 2007).  
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I Sverige används metoden inom flera områden, till exempel inom familjerätten, i 
arbetsrättsliga tvister, i dispositiva tvistemål där parterna kan välja att själva reglera sina 
mellanhavanden istället för domstolsavgörande, samt vid ungdomsbrott. Det 
förekommer också affärsmedling, skolmedling och grannskapsmedling. Metoden 
används även vid arrende-, bostadsrätts- och hyrestvister samt vid vissa 
upphovsrättstvister. Verksamheterna som bedriver medling i Sverige och utomlands har 
oftast själva utformat sina syften och mål och någon entydig definition av vad medling 
är finns inte men generellt kan medling som företeelse beskrivas som en process som 
stegvis hjälper tvistande parter att mötas inför en objektiv medlare med målet att lösa en 
konflikt (Lagrådsremiss, 2002, refererad i Sehlin, 2009). 
  
I Sverige introducerades metoden av eldsjälar inom socialtjänsten och polisen under 
1980-talet, men uppmärksammades först på 1990-talet av statsmakten (Jacobsson & 
Wahlin, 2017). Verksamheten ledde fram till att lagen om medling med anledning av 
brott (2002:445) implementerades 2002. Lagen är en ramlag som lägger fokus på unga 
lagöverträdare under 21 år. De viktigaste punkterna innefattar att deltagandet ska vara 
frivilligt, att medling ska ske i båda parters intresse, att gärningen ska vara polisanmäld 
och erkänd samt att medlaren ska vara kompetent och opartisk. Anledningen till att 
lagen just riktar sig mot unga personer är att gruppen anses lättare att påverka att inte 
återfalla i brott (BRÅ, 2007). Lagen utesluter inga brott från medling men det har 
konstaterats att vissa brott är olämpliga för medling, till exempel våld i nära relationer 
och sexualbrott. Likaså är det inte möjligt att medla vid så kallade offerlösa brott som 
till exempel narkotikabrott. Kritik har riktats mot lagen med avseende till att den anses 
för generellt skriven. Bland annat framgår det inte tydligt nog hur medling ska 
organiseras ur ett samverkansperspektiv. Polisen är sedan 2002 ålagd att underrätta 
socialnämnden om huruvida en ungdom blivit erbjuden att delta i medling eller ej och 
vilken inställning ungdomen har till erbjudandet. Åklagaren ska ta hänsyn till om 
ungdomen deltagit i medling eller ej om denne överväger åtalsunderlåtelse (SOU 
2004:122, refererad i Sehlin, 2009). Ungdomsmedling för ungdomar under 21 år 
bedrivs parallellt som ett komplement till den ordinarie rättsprocessen (Sehlin, 2009). 
Sedan 2008 är det enligt socialtjänstlagen, SoL, obligatoriskt för kommunerna att 
erbjuda medling vid ärenden som berör gärningspersoner under 21 år (2001:453 5 kap 
1c §). 
  
I den svenska medlingsmodellen möts gärningsperson och offer tillsammans med en 
medlare för att diskutera brottet och konsekvenserna som uppstått till följd av detta. 
Likaså samtalar parterna om hur framtiden ska te sig och om gärningspersonen kan 
gottgöra offret på något sätt (Jacobsson, Wahlin & Andersson, 2013). 
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Medling vid brott innebär inte att moraliskt fördöma någon utan syftet är en 
medvetandeförhöjning hos gärningspersonen genom att denne får ökade insikter om 
konsekvenserna av brottet och likaså ges en möjlighet att ta ansvar för dessa. Att ta ett 
personligt ansvar antas innebära att gärningspersonen också upphör med att återfalla i 
brott. Brottsoffret antas vid medling få möjlighet att redogöra för de konsekvenser som 
brottet inneburit och också få svar på frågor kring händelsen som kan leda till en 
minskad rädsla för gärningspersonen i framtiden. För samhället kan medling antas ge 
positiva effekter när gärningspersonen återanpassas istället för att straffas eftersom ett 
samhälle där medborgarna bryr sig om varandra kan reducera brottslighet (Nehlin m. fl, 
1998, refererad i Sehlin, 2009).  
  
Medling vid brott bygger på filosofin om restorative justice, på svenska reparativ 
rättvisa, som många gör gällande ha existerat lika länge som mänskligheten. Filosofin 
har mynnat ut i teorier som handlar om att den som orsakat någon en skada också ska 
kompensera offret för denna. Reparativ rättvisa har utvecklats och haft stor spridning 
världen över som resulterat i intresseorganisationer och rekommendationer från olika 
organ på internationell nivå. Bland annat har Förenta Nationerna antagit 
resolutionen United Nations Basic Principles on the Use of Restorative Justice 
Programmes in Criminal Matters (United Nations, 2002, refererad i Jacobsson, Wahlin 
& Andersson, 2013). Förenta Nationerna har också publicerat en vägledande skrift för 
sina medlemsländer om reparativ rättvisa i form av Handbook on Restorative Justice 
Programs (United Nations, 2007, refererad i Jacobsson, Wahlin & Andersson, 2013). 
Medlemsländerna i Europeiska Unionen blev 2001 rekommenderade att utveckla 
medling och reparativ rättvisa (Jacobsson, Wahlin & Andersson, 2013). I Sverige 
tillämpas i rättsfilosofiska termer retributiv rättvisa, som i kontrast till reparativ rättvisa 
innebär att en bestraffande rättvisa utövas. I och med att processen sköts genom ombud 
så som åklagare, advokat och domare ges gärningsperson och offer en underordnad roll 
där de inte kommunicerar med varandra (Brottsförebyggande rådet, 2007). Flera andra 
insatser har också sin upprinnelse i filosofin reparativ rättvisa och förespråkare 
framhåller filosofins möjligheter i universella sammanhang så som vid arbete mot 
terrorism och religiöst våld (Marshall, 2007, refererad i Jacobsson, Wahlin & 
Andersson, 2013). Som allmänt är känt är metoden redan etablerad som fredsmedling 
mellan länder på internationell nivå (Jacobsson, Wahlin & Andersson, 2013). 
 

1.5 Disposition 

 

Denna uppsats består av sju kapitel. Kapitel ett, inledning, omfattar 

problemformulering, relevans för socialt arbete, syfte och frågeställningar, 

bakgrundsförklaring liksom begreppsförklaringar. Avslutningsvis gör vi en kort 
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redogörelse för tidigare forskning. Kapitel två teoretiska perspektiv, innehåller vår 

studies valda teorier, dess signifikans för uppsatsen samt hur de kommer tillämpas. I 

kapitel tre, forskningsmetod, beskrivs studiens tillvägagångssätt och vårt urval vad avser 

empiri i form av inkluderings- och exkluderingskriterier. I kapitlet återfinns även en 

redogörelse kring etiska övervägningar och diskussioner kring studiens reliabilitet, 

validitet och generaliserbarhet. Avslutningsvis presenteras en redogörelse kring studiens 

analysförfarande. Kapitel fyra, resultatredovisning, presenterar en systematisk 

sammanfattning över studiens empiri i kronologisk tidsföljd samt en översikt av empirin 

utifrån tematiserade mönster kopplat till vår studies syfte. I kapitel fem, analys, 

analyseras den utvalda empirin utifrån valda teoretiska perspektiv. Kapitel sex, 

diskussion, inleds med en sammanfattning av studiens resultat som mynnar ut i en 

resultatdiskussion. Slutligen diskuteras studiens metod och trovärdighet, våra valda 

teorier liksom förslag på framtida forskning. Avslutningsvis innehåller kapitel sju en 

referenslista samt en bilaga över en detaljerad beskrivning av sökningsprocessen.   

 

1.6 Begreppsförklaringar 

 

Med gärningsperson avses en person som begått ett brott (Åklagarmyndigheten, 2018). 

Brottsoffer innebär den person eller organisation mot vilken ett brott är begånget 

(Brottsoffermyndigheten, 2018). Medling innebär att en opartisk person som utsetts till 

medlare möter brottsoffer och gärningsperson för att facilitera samtal kring det 

begångna brottet (Brottsoffermyndigheten, 2018). Parter innebär vid medling 

gärningsperson och brottsoffer som medverkar i en medlingsprocess 

(Åklagarmyndigheten, 2013). Retributiv rättvisa innebär konventionellt rättskipande 

genom bestraffning där gärningspersoner ställs till svars mot staten och de lagar som 

anses ha brutits (Wahlin och Jacobsson, 2017). Reparativ rättvisa innebär rättskipande 

genom direkt relation mellan gärningsperson och brottsoffer med fokus på 

konsekvenserna av brottet med möjlighet till ånger, förståelse och relationsskapande 

gottgörelse (Wahlin och Jacobsson, 2017).  
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1.7 Tidigare forskning 

 

För att förmedla en tydligare kontext och överblick över hur forskningsfältet ser ut 

presenterar vi nedan en kort sammanställning över tidigare litteraturstudier som 

genomförts inom det aktuella området. 

 

I samband med att en nationell försöksverksamhet kring medling som metod startades 

upp 1998 påbörjades den första forskningen inom fältet i Sverige. Innan dess fanns 

endast ett begränsat internationellt utbud av studier att tillgå eftersom 

forskningsområdet även globalt är relativt litet. I Sverige har heller inga tidigare 

litteraturstudier genomförts men internationellt återfinns ett mindre antal. 

Sammanfattningsvis pekar översikterna överlag på stor samstämmighet då medling 

tycks få goda effekter på både gärningspersoner och brottsoffer enligt de tidigaste 

studierna, samt att många medlingsfall kan leda till mindre återfall i brott vilket speglar 

de mer samtida översikterna med longitudinellt fokus (Umbreit, 1998; Hayes, 2006; 

Strang & Sherman, 2007; Choi, Bazemore & Gilbert, 2011; Strang, Sherman, Mayo, 

Wilson, Woods & Ariel, 2013).  

 

2. Teoretiska perspektiv 

 

I detta kapitel presenterar vi våra teoretiska utgångspunkter för vår studie. 

 

      2.1 Reparativ rättvisa 

 

Vi kommer inledningsvis att redogöra för filosofisk bakgrund som sedan mynnar ut i 

den moderna teoribildningens perspektiv som tillämpas i denna studie. Vi anser att 

reparativ rättvisa som teori har relevans för vår studie eftersom teorin utgör 

medlingsmetodens själva teoretiska grund och adresserar även vårt syfte att ta reda på 

huruvida metoden uppnår sitt relationära syfte att gynna båda parter eller ej. 
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     2.1.1 Reparativa rättvisans bakgrund 

 

Som vi tidigare nämnt är reparativ rättvisa inget nytt påfund utan bygger på principer 

som antas funnits sedan mänsklighetens begynnelse. Det finns därför många olika 

förgreningar av filosofin anpassade till lokala betingelser. Gemensamt för dem alla är 

den grundläggande idén om att de berörda parter som påverkas av ett brott eller konflikt 

tillsammans med en opartisk medlare (vänner, anhöriga eller samhällsrepresentanter) 

resonerar kring händelsen med syftet att på sikt kunna gå vidare i livet och lägga 

händelsen bakom sig (Umbreit, 1994).  

 

Perspektivet bygger på den kan tyckas självklara principen om att brott drabbar 

individer och relationer vilket påverkar samhällen, samt att oförrätter skapar 

skyldigheter som ansvarsfullt behöver gottgöras. En pionjär och teoribildare inom den 

moderna tidens reparativa rättvisa, kriminologen Howard Zehr, menar att principerna 

bygger på människans strävan efter harmoni i sina relationer och visar på 

mänsklighetens ömsesidiga beroende. Med tanke på att motsatsen till harmoni är krig, 

blir det lätt att förstå vidden av historiska tillämpningsområden av principen för 

mänsklighetens direkta överlevnad, och varför perspektivet går bortom, men även 

inkluderar, kultur och religion. När ett brott begås uppstår således en skadad relation 

mellan brottsoffer och gärningsperson som en del av ett större nätverk. Skadade 

relationer skapar ringar på vattnet för hela samhällen och det ligger således i allas 

intressen att reparera dessa för att uppnå ett naturligt balanserat tillstånd (Zehr, 2002).  

 

I korta ordalag bygger reparativ rättvisa på följande grundantaganden:  

 

1. Skadan av ett brott ska repareras i största möjliga mån hos offret. 

2. En strävan efter att gärningspersonen ska få insikt i vilka konsekvenser brottet 

medfört för honom eller henne själv, offret och samhället. 

3. Att gärningspersonen accepterar ansvar för sin handling. 

4. Att brottsoffer får möjlighet till att uttrycka sina behov och till att vara delaktiga 

i processen kring hur en eventuell reparation ska se ut. 

5. Att nätverken kring parterna har ansvar att bidra till processen (United Nations, 

2006).  
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I dagens samhälle har den reparerande funktionen i stor omfattning gått förlorad i väst, 

då vårt konventionella rättsväsende istället för att ha ett reparerade fokus bygger på 

bestraffande eller retributiv rättvisa. Syftet med systemet är snarare att 

gärningspersonen ska få vad han eller hon förtjänar. Retributiv rättvisa bygger således 

på konflikt i stället för reparation där själva relationen mellan brottsoffer och 

gärningsperson därmed går förlorad. Även om det retributiva systemet har många 

styrkor så beaktas inte brottsoffrets, gärningspersonens och nätverkens grundläggande 

behov. Istället riskerar systemet att förvärra konflikter och skador i samhället eftersom 

metoden inte fungerar helande, balanserande eller förebyggande. Reparativ rättvisa 

skiljer sig således på många punkter från vårt konventionella rättssystem rent filosofiskt 

enligt följande förenklade uppdelning (Zehr, 2002):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETRIBUTIV RÄTTVISA 
 

- Rättvisa innebär att följa 
vissa uppsatta regler 

- Ett brott är en kränkning 
mot lagen och staten 

- Fokus är att staten ska 
påvisa skuld och besluta 

om straff 
- Ej fokus på förlåtelse 

eller ånger 
- Gärningspersonen får 

det som han eller hon 
förtjänar 

- Ej fokus på brottsoffer 
 

 
FRÅGESTÄLLNINGAR 

 
- Vilka lagar har brutits? 

- Vem gjorde det? 
- Vad förtjänar 
gärningspersonen? 

REPARATIV RÄTTVISA 
 

- Rättvisa innebär att 
återupprätta balans i 
relationer rörande 

brottsoffer, gärningsperson 
och samhälle genom 

upprättelse  
- Brott skadar relationer och 

människor 
- Brott medför skyldigheter 
- Fokus på reparation och 

problemlösning 
- Både gärningsperson och 

brottsoffers behov i fokus 
- Fokus på konsekvenserna 

av brottet med möjlighet 
till ånger och förståelse 

 
FRÅGESTÄLLNINGAR 

 
- Vem är skadad? 

- Vilka behov finns? 
- Vem äger ansvar för vad? 
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        2.1.2 Reparativa principens teoretiska kärna 

 

Kärnproblematiken som reparativ rättvisa kommer åt är att återupprätta individers 

behov av respekt, anseende och värde vilket innebär ett helande av de inblandade 

parternas välmående och utgör metodens teoridel. Brottets skadande effekter har skapats 

i relationen mellan gärningsperson och offer och behöver därmed även repareras i 

konkret eller symbolisk relation mellan de samma (Zehr, 2002). 

 

 Reparativ rättvisa och brottsoffers behov:  

I ett konventionellt rättsligt sammanhang blir inte brottsoffer adekvat mötta. Brottsoffer 

känner sig ofta försummade, förbisedda och även återtraumatiserade i rättsprocessen. 

Skälen till ovan förklaras genom att lagen definierar brott på ett sätt där staten indirekt 

tar över målet och inte längre inkluderar brottsoffret utan endast relaterar till 

gärningspersonen som brutit mot samhällets lagar. Likaså att förfarandet i 

rättsprocessen uppmuntrar gärningspersonen till försvar mot brottsoffret i stället för att 

ta på sig ansvar (Zehr, 2002).  

 

Följande behov är av störst vikt för brottsoffren: 

 

1. Information. Brottsoffer behöver information om brottet från gärningspersonen. 

Insikter om varför det hände och vad som skett efter brottet är av vikt för att 

offret ska kunna slippa spekulera kring brottet i framtiden och om det eventuellt 

kommer att upprepas. Ett domstolsutlåtande är inte tillräckligt.  

2. Att säga som det är. Att säga sanningen är en mycket viktig del i den rent 

terapeutiska delen av en helandeprocess, och kan vara avgörande för att ett 

brottsoffer ska kunna komma vidare i livet. En del av traumat är ofta att offrets 

världsbild och identitet skakats om. Genom att återberätta sina upplevelser i ett 

offentligt sammanhang där fler medverkar kan en transformationsprocess hos 

offret initieras. Speciellt viktigt tycks det vara att adressera information till den 

som bär ansvaret och låta gärningspersonen förstå vilka konsekvenser och 

lidande brottet medfört.  

3. Empowerment. Brottsoffer känner ofta att deras självbestämmande och kontroll 

tagits ifrån dem via brottet. Det kan handla både om egendom, kropp, känslor, 



 

 13 

tankar och drömmar. Genom att delta i en reparativ rättviseprocess och möta sin 

förövare kan trenden brytas och upplevas stärkande för självrespekten. 

4. Gottgörelse. I en relation där en gärningsperson gottgör offret bekräftar 

relationen i sig att gärningspersonen tar på sig ansvar för händelsen och på så vis 

dels befriar offret från skuld, och dels visar offret respekt och värdighet.  

Gottgörelsen kan handla om konkret återbetalning men en symbolisk ursäkt kan 

vara lika viktig för bägge parters läkning. Även om en gärningsperson endast 

delvis gör ansträngningar för att ställa skadan till rätta sänder det ut viktiga 

signaler till brottsoffret (Zehr, 2002).  

 

Vi kommer använda ovan fyra punkter som teoretisk grund i vår studie för att analysera 

vår empiri kring huruvida brottsoffer upplever medlingssituationerna som reparerande 

eller ej genom att granska om ovannämnda behov tillfredsställts.  

  

Reparativ rättvisa och gärningspersoners behov: 

Inom den retributiva rättvisan uppmuntras gärningspersonen att distansera sig från 

offret vilket hindrar denne att erhålla adekvata insikter. De neutraliserings- och 

rationaliseringsstrategier som gärningspersoner ofta använder sig av blir heller inte 

ifrågasatta av rättssystemet. Konsekvenserna riskerar således att bidra till att 

gärningspersoner, som ofta redan känner sig alienerade av samhället, genom 

rättsprocessen och eventuellt fängelsestraff upplever sig än mer utanför samhället. 

Reparativ rättvisa hävdar dock att straffet i sig inte innebär att hålla en gärningsperson 

ansvarig, utan att faktiskt ta ansvar för konsekvenserna av vad han eller hon har gjort på 

ett adekvat vis. Således uppmuntras gärningspersonen till att förstå vilken inverkan 

brottet haft på offret, sig själv och samhället, och att så långt det går reparera skadan. 

För att få en gärningsperson att ta ansvar på ovan beskrivet sätt behöver dock 

gärningspersonens behov av värde och respekt beaktas på följande vis: 

 

1. Ansvar. En gärningsperson har behov att ställas till svars för sina brott. De flesta 

människor har själva en moralisk kompass och vet om de gjort fel eller ej. 

Förutsättningen för att genomgå en reparativ rättsprocess är just att 

gärningspersonen redan erkänt brottet och tagit ansvar på en nivå. Således 

innebär att ta ansvar för situationen även en viss ånger och ruelse av skuld och 

skam. En gärningspersons ökade insikt och möjlighet att få ställa skadan till rätta 
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innebär att han eller hon blir av med skuldbördan och mår bättre, vilket 

genererar respekt och värde såväl till honom eller henne själv som till 

brottsoffret. Om människor mår bättre ställer de till med färre problem, kan få 

ny inspiration och nya idéer. Återfaller de inte i brott så sparar samhället pengar 

(Zehr, 2002). Skuld och skam är således en adekvat komponent i 

förändringsprocessen hos en gärningsperson, men om det går över styr, och 

speciellt i kombination med höga straff, riskeras en direkt motsatt 

stigmatiserande effekt. Likaså att en brottslig självbild cementeras (Braithwaite, 

1989). 

2. Uppmuntran och stöd för framtida transformation. Förutom att gottgöra 

brottsoffer kan gärningspersoner behöva hjälp att få behandling för eventuella 

beroenden eller andra problem. Även att få stöd med kompetensutveckling kan 

vara av vikt. 

3. Uppmuntran till stöd och integration i lämpliga nätverk. Gärningspersoner kan 

behöva hjälp att återknyta viktiga hälsosamma kontakter (Zehr, 2002). 

 

Ovan tre punkter utgör teoretisk grund för huruvida gärningspersoners behov 

tillgodoses enligt reparativ rättvisa. Vi kommer dock endast använda oss av punkt ett 

eftersom empirin vi utgår ifrån avser endast den relationella aspekten i 

medlingssituationen med brottsoffret. Punkt två och tre går utanför vårt syfte.  

 

2.2 Empowerment 

 

Vi kommer först redogöra för empowerments bakgrund, för att sedan mynna ut i 

signifikanta teoretiska perspektiv. Vi anser att teorin är relevant eftersom fokus ligger 

på individens förmåga till växande, delaktighet samt ansvar för sitt eget liv och den 

värld han eller hon lever i (Askheim, 2007). Medlingsmetoden adresserar just parternas 

inneboende potential till växande och ansvar för sin situation och sitt liv, vilket speglar 

grundstommen inom empowerment. Perspektivet är dessutom redan ett väl etablerat 

begrepp inom det globala sociala arbetets praktik då det speglar själva definitionen av 

socialt arbete, och bör således tjäna väl i syfte att göra tidigare forskningsresultat 

lättillgängligt för många. 
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“Social work is a practice-based profession and an academic discipline that promotes 

social change and development, social cohesion, and the empowerment and liberation of 

people” (IFSW, 2018). 

 

2.2.1 Empowerments bakgrund 

 

Föreställningen om empowerment föddes ur den sociala aktivistideologin som uppstod 

och växte fram i USA under 1960-talet liksom ur tankarna kring självhjälp som fördes 

fram under 1970-talet. Syftet var att stärka klienter och klientgruppers samhällsposition 

liksom att ge dem ett bredare handlingsutrymme och jämna ut maktobalanser i 

samhället (Swift & Levin, 1987). 

Med tiden har begreppet kommit att användas av personal i den människobehandlande 
sektorn, politiker liksom aktivister och lobbygrupper för många olika syften. 
Gemensamma nämnare som egenmakt i motsats till maktlöshet har medfört att olika 
aktörer haft möjlighet att anpassa begreppet till sin fördel. I synnerhet politiker 
(Askheim, 2007). 
Empowerment handlar dock inte om politisk färg trots att begreppet kan tillfredsställa 
olika politiska ståndpunkter: 
 

”…(P)eople often don’t understand what we mean (by empowerment). It’s not advocacy, 

and it’s not an excuse for taking positions on political and social issues. It’s more a 

question of allowing people to reach their potential by removing the obstacles that lie in 

their path” 

(Stanley, American Psychological Association Monitor, June, 1986, refererad i Swift & 

Levin, 1987). 
 

Det finns idag ingen riktigt tydlig översättning till begreppet empowerment. Power kan 

betyda både kraft och styrka men relaterar även till ordet makt. Ordet empower syftar 

begreppet vidare mer åt att tillskansa sig dessa kvalitéer och syftar i detta sammanhang 

på personer eller grupper som befinner sig i vanmakt (Askheim, 2007). Begreppet 

innebär således två innebörder. Dels att ge makt och auktoritet, samt dels att ge 

möjlighet att själv förse sig med samt upprätthålla makt (Swift & Levin, 1987). 
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        2.2.2 Empowerments teoretiska perspektiv 

 

Enligt Askheim kan empowerment huvudsakligen delas in inom tre teoretiska områden; 

empowerment som motmakt, empowerment som terapeutisk position, samt 

empowerment som marknadsorienterad inriktning (Askheim, 2007). Ett fjärde område 

handlar enligt Richard Katz om empowerment och synergieffekter (Katz, 1984). Vad 

som dock är förenande för alla ovan perspektiv är det grundläggande humanistiska 

förhållningsättet som delar en positiv grundsyn på människans potential och inneboende 

förmåga till delaktighet, växande och ansvarsförmåga (Askheim, 2007).  

 

Motmakt ur ett empowermentteoretiskt perspektiv 

Empowerment som motmakt avser sambanden mellan maktförhållanden på mikro- och 

makronivå, det vill säga strukturella förhållanden mellan samhällen och individer. 

Poängen innebär att stärka individer som befinner sig i en svag samhällsposition så att 

de får kraft att själva ändra de villkor de lever under. I praktiken handlar förstärkningen 

om ökad självkontroll som i sin tur generar ökat självförtroende, ökad självständighet 

och fler förmågor genom tillförd kunskap. Med andra ord utgår man från att 

samhällspositioner inte är cementerade utan människoskapta historiska processer som 

går att förändra. Processen innebär en frigörelse där huvudpoängen ligger i att individen 

först medvetandegör orsaken till förtrycket för att själv kunna bekämpa det. Utan denna 

insikt delar de förtryckta förtryckarens verklighetsuppfattning (Askheim, 2007). 

Perspektivet upplevs relevant att koppla till dynamiken mellan den retributiva rättvisan 

och den reparativa rättvisan som vi kommer belysa i vår empiri. Den retributiva 

rättvisan speglar statens behov av att bestraffa den som brutit mot rikets lagar, och utgör 

således brottsoffers och gärningspersoners maktlöshet inför att adressera sina 

bakomliggande behov, vilket belyser ett strukturellt problem och marginalisering i vårt 

samhälle. Reparativ rättvisa adresserar däremot behoven och symboliserar en metod för 

att frigöra människors makt.  

  
Den terapeutiska positionen ur ett empowermentteoretiskt perspektiv 

Empowerment som terapeutisk position avser den stärkande processen där individen 

utrustas med personliga resurser lämpliga för att avlägsna det som står i vägen för 

förverkligande av mål så som rättvisa, jämlikhet och kontroll över sitt liv med positivt 

stärkt självbild. Med andra ord innebär perspektivet att professionella myndiggör 

individer genom att överlåta makt till de förtryckta. Paradoxen är att de professionella i 
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processen besitter makt att avgöra hur mycket makt de förtryckta får, och 

maktöverföringen är således villkorad (Askheim, 2007).  

Vi anser att teorin är relevant när vi belyser den ponerade känslomässigt transformativa 

processen i en medlingssituation mellan brottsoffer och gärningsperson som faciliteras 

av medlaren genom att tillgodose parternas bakomliggande behov. 

 

Marknadsorientering ur ett empowermentteoretiskt perspektiv 

Empowerment med marknadsorienterad inriktning syftar till att individer själva är 

experter på sitt liv och vet vad de behöver. Perspektivet bygger således på frivillighet 

och inte på maktutövning. Hjälp som erbjuds är inget översitteri utan ett partnerskap 

som genom dialog och ömsesidig påverkan naturligt avtäcker individens egna 

inneboende vishet genom klargörande förståelse för vad som är signifikant för den 

individuella utvecklingen. Att stärka den inneboende visheten ger en ökad förmåga att 

stå på egna ben och att ta självständiga och ansvarsfulla val som samhällsmedborgare 

(Askheim, 2007). Teorin anser vi som relevant i samband med hur vi kommer att 

utforska huruvida frivillighet att deltaga i en medlingssituation är signifikant för att 

uppnå stärkande resultat för båda parter i vår empiri. Perspektivet belyser även både 

brottsoffers och gärningspersoners ansvar för att ta hand om sina egna behov i en 

medlingsprocess och som medmänniska. 

 
Syngergieffekter ur ett empowermentteoretiskt perspektiv 
Synergi innebär att verkan av två sammanslagna faktorer kan vara starkare än summan 
av de enskilda faktorernas verkan och handlar således om samverkan och samordning.  
Katz (1984) beskriver hur det råder ett bristparadigm i västvärlden där tillgångar anses 
vara en bristvara som skapar konkurrens mellan människor. I en empowermentsituation 
innebär ett bristperspektiv att för att en person ska få ökad makt måste den andra 
personen försvagas. Den motsatta paradigmen, synergiparadigmen, ser tillgångar dock 
som överflödande samt förnybara. Det sätt som man ser på problem, brister och resurser 
är i verkligheten föränderliga där en brist från ett perspektiv är en resurs och möjlighet 
ur ett annat. Maktresurser är således inte en bristvara i sig utan perspektivet avgör dess 
tillgång och nytta. En ökning av makt hos en person innebär inte heller per automatik att 
en minskning sker hos en annan. Ett syngergifenomen handlar om helande principer och 
kan uppstå när två fenomen som till synes tycks stå i konflikt med varandra 
tillsammans, ofta på ett oväntat sätt, leder till en maximering av varandras potential och 
en större helhet. På detta vis kan en hjälpande och stärkande resurs för en part 
expandera och även fungera stärkande för den andra. Det innebär också att resursen blir 
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förnybar och trots sin tillgänglighet inte förlorar sitt värde så som bristparadigmet 
hävdar (Katz, 1984). I en medlinssituation är synergiperspektivet relevant för att belysa 
hur maktpositionerna parterna emellan under vissa omständigheter i stället för att 
reduceras hos ena parten kan fungera stärkande för båda parter, eftersom bägge parters 
empowerment blir beroende av den andres. Vi kommer använda denna teori för att 
belysa hur relationen mellan brottsoffer och gärningspersonen i detta avseende är 
avhängigt varandra.  
 

3. Forskningsmetod 

 

Avsnittet omfattar vårt val av metod, vårt urval samt de inkluderings – och 

exkluderingskriterier vi använt oss av för att samla in empirin. Kapitlet tar också upp 

hur vi förhåller oss till uppsatsens trovärdighet samt forskningsetiska frågor.  

 

     3.1 Forskningsdesign 

 

Syfte och frågeställningar är helt avgörande vad gäller val av forskningsmetod (Booth, 

Papaioannou & Sutton, 2012). Med tanke på att vår studie avser att undersöka om 

metoden svarar upp till lagstiftarens syfte och därmed är relevant för det sociala arbetet i 

Sverige, lämpar sig, som vi tidigare nämnt, en litteraturstudie. Den modell av 

litteraturstudie som vi valt är den systematiska integrativa litteraturstudien. Modellen är 

den bredaste varianten av litteraturstudie eftersom den kan inkludera både kvantitativa 

och kvalitativa studier. Analysdelen i en integrativ litteraturstudie handlar inte heller 

endast om att sammanställa data som i många andra former av litteraturstudier utan 

fokuserar på att fånga mönster och skapa metaanalyser med hjälp av egna teorier (Booth 

et. al., 2012). På ett djupare plan kan därför en integrativ litteraturstudie således öka 

förståelsen för de fenomen som avses att studeras i kontrast till en konventionell 

systematisk litteraturstudie eftersom en sådan har tolkningsbegränsningar (Whittemore 

& Knafl, 2005).  

 

Just för att metoden är så bred är det extra viktigt för trovärdigheten i en integrativ 

litteraturstudie att tydligt och systematiskt redovisa studiens tillvägagångssätt. Det 

innebär att studien behöver byggas upp enligt ett tydligt system efter ett speciellt syfte 

för att kunna göra rätt urval, eftersom bredden av empiri annars kan bli överväldigande. 

Att vara systematisk i val av empiri är därför avgörande. Kvaliteten på empirin i relation 
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till frågeställningarna är med andra ord det som avgör vad som anses som en lämplig 

sökning av empiri. (Booth et. al., 2012). När det gäller vår studie hade en alternativ 

forskningsdesign kunnat vara att fokusera på målgruppen eller medlarna direkt via 

intervjuer. Alternativet valdes dock bort på grund av att målgruppen kan vara svår att få 

tag på, etiska dilemman i att intervjua underåriga, men framför allt att det blir omöjligt 

att få fram relevant reliabel empiri för vårt syfte genom ett fåtal intervjuer. En annan 

metod hade med andra ord inte kunnat svara upp till vårt syfte och frågeställningar.  

 

Vi har designat studien efter Whittemore & Knafls modell om fem stadier i en integrativ 

litteraturöversikt. Steg ett innebar att vi specificerade vårt syfte och våra frågeställningar 

samt anpassade vårt urval utifrån studiens problemformulering. Nästa steg innebar den 

konkreta litteratursökningen utifrån de kriterier som vi fastställt och som kommer att 

redovisas i föreliggande avsnitt. Det tredje steget bestod av att avgöra och dokumentera 

kvaliteten på studierna för att på så vis kunna ta ställning till vilka som inkluderats och 

vilka som exkluderats. Det fjärde steget innebar att bearbeta den insamlade empirin i 

kategorier och kodningar efter de mönster som vi kunnat urskilja. Det femte steget 

presenterar våra resultat och vår analys, liksom avslutningsvis vår slutsats och vår 

diskussion (Whittemore & Knafls, 2005). Att följa dessa steg stringent innebär slutligen 

att öka studiens reliabilitet och validitet, eftersom alla steg sker systematiskt och 

transparent (Friberg, 2012).  

 

       3.2 Urval 

 

Ett tydligt syfte och frågeställning har stort inflytande på hela forskningsprocessen och 

styr även kriterierna för avgränsningen gällande vilka studier som bör användas och inte 

(Forsberg & Wengström, 2015). Avgränsningen av den litteratur som behandlas i en 

litteraturstudie styrs därför av så kallade inklusions- och exklusionskriterier där så hög 

kvalitet på studierna som möjligt efterfrågas (Booth et al., 2012). Specifikt för en 

integrativ litteraturstudie är det syftesstyrda urvalet. Det är därför viktigt att söka den 

mest lämpliga litteraturen, vilken inte nödvändigtvis alltid innebär att kvalitet baseras på 

publicerade och granskade forskningsartiklar. Så kallad grå litteratur definieras som 

empiri i form av opublicerad forskning, böcker, artiklar, journaler och dylikt som 

producerats inom flera samhällsområden utan vinstsyfte. Fördelen med att inkludera grå 

litteratur i den integrativa studien blir således att inte viktig empiri går förlorad. 
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Möjligheten till den breda insamlingen innebär dock som vi tidigare nämnt att den 

systematiska redovisningen av insamlandet blir av extra stor vikt för trovärdigheten 

inom denna metod (Booth et. al., 2012). I vår studie har vi inkluderat grå litteratur i 

form av två svenska myndighetsrapporter från BRÅ, samt en relevant svensk 

forskningsrapport från Lunds Universitet.  

 

      3.3 Inklusionkriterier och exklusionskriterier 

 

Inklusionskriterier för inkluderade studier:  

- Krav på studier där gärningsmän och brottsoffers upplevelser av mötet står i 

fokus. Syftet är att undersöka om lagstiftningens intentioner med mötet uppfylls 

i praktiken.  

- Krav på gärningspersoner under 21 år, då lagen är utformad för denna målgrupp. 

Eftersom våra sökningar visade brist på dagsaktuella studier kring unga 

gärningspersoner valdes att göra en ytterligare sökning utan åldersbegränsning 

rörande de senaste tre åren för att förvissa oss om att vi inte missar signifikant 

forskning. Från 2015 inkluderades därför en studie som motsvarade övriga 

inklusionskriterier.  

- Krav på tidsaspekt. Studierna ska vara publicerade från 1999 och framåt. 

Tidsperioden har relevans då Sveriges nationella försöksverksamhet startade 

1998 och den första utvärderingsrapporten publicerades 1999. Likaså är aktuell 

forskning av vikt eftersom hur en person upplever något är föränderligt över tid.  

- Internationella studier ska vara peer reviewed. Studierna ska också vara 

författade på engelska eftersom vi har begränsade språkkunskaper.  

- Svenska studier som har relevans för våra forskningsfrågor inkluderas. Att 

inkludera svenska studier är relevant för att kunna få en korrekt koppling till 

svenska förhållanden, som vi även sett kan skilja sig från andra länder, också 

inom Norden. Vi anser att dessa studier är av speciell nytta för vår studie då 

syftet specifikt riktar sig mot svenska förhållanden och den svenska 

forskningens empiri därmed speglar rik data.  

- Vi vill endast inkludera studier i fulltext-format för att på så vis kunna följa hela 

studiens metod, analys och resultat som är viktiga bedömningsparametrar för en 

studies trovärdighet. 
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Exklusionskriterier för vår studie: 

- Studier på annat språk än svenska och engelska är exkluderade från vår studie 

eftersom vi har begränsade språkkunskaper.  

- Studier som inte berör hur gärningspersoner eller offer upplever 

medlingsprocessen har exkluderats från vår studie eftersom dessa inte är 

relevanta för vårt syfte. 

- Studier publicerade före år 1999 är exkluderade från vår studie på grund av att 

kontexter är föränderliga över tid och gamla studier riskerar att inte spegla 

samtiden.  

- Studier som inte är publicerade i fulltext-format exkluderas eftersom fulltext 

krävs för att vi som forskare ska kunna bedöma trovärdigheten. 

 

      3.4 Litteraturanskaffning 

 

I föranliggande studie användes Högskolan i Gävles (HIG) biblioteks olika databaser 

som är relevanta för vår disciplin. Sökningen vid en litteraturstudie är så omfattande att 

det är mer regel än undantag att ta hjälp av en bibliotekarie eller annan specialist (Both 

et. al., 2012). Initialt tog vi därför handledning av en vid högskolan anställd 

bibliotekarie som gav värdefulla tips och råd kring vår sökning. Vissa problem med 

olika sökresultat uppstod dock under vägen då vi ibland fått olika träffar på samma 

sökning från olika datorer. Till exempel fick vår bibliotekarie flera träffar i sin sökning 

än vad vi fick på vissa sökord. Litteratursökningarna krävde därför fjärruppkoppling till 

Högskolans datasystem för att vi på så vis skulle kunna försäkra oss om att vi fått 

korrekt urval av empiri.  

 

Litteratursökningen pågick från 12 april 2018 till och med 24 april 2018. Detaljerad 

redogörelse över hela processen för internationell såväl som svensk sökning återfinns 

under bilaga ett, kapitel 7. Litteraturanskaffningen innebar i sin helhet att vi slog ihop 

de internationella och svenska studier vi fått som resultat, vilket gav oss 5191 studier 

som sedan avgränsades genom att vi sorterade ut studier vars titel var irrelevant för vårt 

syfte, internationella studier som inte var peer reviewed liksom dubbletter. Totalt 

lämnade detta oss med 122 studier att granska på abstraktnivå. Efter att vi läst dessa 

studiers abstrakt rensades ytterligare studier som uppenbarligen inte undersökt det vår 

litteraturstudie syftar till att undersöka ut, liksom c-uppsatser, och det lämnade oss med 
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52 studier att granska på fulltextnivå. Av dessa sorterades ytterligare 34 stycken bort, då 

dessa vid närmare granskning ej var relevanta för vårt syfte i enlighet med våra 

inklusions - och exklusionskriterier. Slutligen återstod totalt 18 studier som empiri till 

vår litteraturstudie. 

 

Sammanställning internationell och svensk litteraturavgränsning: 
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    3.5 Etiska överväganden 

 

De uppförandekrav som ställs på forskare idag ligger förankrade i samhällets normer 

och värderingar, vilka sammanfattas nedan i vetenskapsrådets riktlinjer för god 

forskningssed: 1.Tala sanning. 2. Att medvetet granska och redovisa vad som föranlett 

studien. 3. Att öppet redogöra för metod och resultat. 4. Öppet redovisa eventuella 

intressen av kommersiell art och dylikt. 5. Att inte plagiera annan forskning. 6. Hålla 

god ordning inom forskningen. 7. Bedriva forskningen för ett gott syfte. 8. Bedöma 

andras forskning rättvist (Vetenskapsrådet, 2017). Det har genomgående varit viktigt 

för oss att förhålla oss till alla ovan nämnda riktlinjer, vilket bland annat speglas i våra 

omfattande redogörelser för studiens alla steg. Det har även varit viktigt för oss att noga 

återge studiernas faktiska innehåll, samt att förmedla vår studies uppenbart goda syfte.  

 

Vidare har en forskare inom humaniora och samhällskunskap att förhålla sig till 

vetenskapsrådets fyra huvudkrav på forskningsetiska principer för att skydda samhällets 

medborgare från skada och exponering. Informationskravet ska garantera att de som 

berörs av forskningen ska få kännedom om syftet. Samtyckeskravet lägger 

bestämmanderätten till medverkan i studien helt i händerna på deltagarna, då de har rätt 

att när som helst avbryta sin medverkan. Konfidentialitetskravet innebär att alla 

personuppgifter ska ges största möjliga konfidentialitet och förvaras så ingen obehörig 

får tillgång till informationen. Slutligen ska nyttjandekravet garantera att insamlad 

empiri endast används i enlighet med forskningens syfte (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Eftersom vårt urval utgörs av tidigare dokumenterad kunskap så innebär ovan principer 

att vi i egenskap av forskare istället får rikta frågorna mot litteraturen för att förvissa oss 

om att den forskning vi valt ut är etiskt försvarbar (Forsberg & Wengström, 2015). Ett 

av våra inklusionskriterier har därför varit att de internationella artiklarna är granskade 

genom så kallad peer rewiev, vilket innebär att de är publicerade i vetenskapliga 

tidskrifter, och således är granskade av andra forskare inom det aktuella fältet. Vi är 

dock medvetna om att en peer review-kvalificerad studie inte per automatik bär upp hög 

etisk kvalitet. Vi har därför även noggrant kritiskt granskat samtliga studiers metod för 

att på så vis kunna bilda oss uppfattningar kring hur författarna tagit hänsyn till etiska 

avvägningar. Exempelvis finns i flera studier en tydlig redogörelse för datahanteringen, 

där det beskrivits hur forskarna sökt och fått godkännande från Institutional Review 
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Board (IRB). Vad det gäller de svenska studierna i egenskap av rapporter på 

myndighetsnivå har vi bedömt att förfarandet har skett med hög etisk beaktning 

eftersom BRÅ arbetar på uppdrag av Sveriges regering för att bedriva forskning i 

enlighet med vetenskapsrådets principer (Brottsförebyggande rådet, 2018). Vi har även 

inkluderat en svensk forskningsrapport som ej är publicerad internationellt och därför av 

naturliga skäl inte är kvalitetsgranskad som peer reviewed. Dock är forskaren anställd 

av sociologiska institutionen vid Lunds universitet och har refererat till flera 

internationella studier som är peer-reviewed och som redovisar en detaljerad 

redogörelse för datahantering. Vi anser med hänvisning till ovan information att vår 

litteraturstudie håller en god vetenskaplig kvalitet eftersom vi gjort vad vi kunnat för att 

försäkra oss om att vår empiri håller måttet.  

 

3.6 Validitet 

 

Validitet innebär att forskaren mäter vad som avses att mätas (Kvale & Brinkman, 

2014). Till att börja med är det en validitetsfråga att fastställa huruvida studiens syfte 

och frågeställning verkligen är relevant att undersöka, samt att det är möjligt att svara på 

frågorna (Kvale & Brinkman, 2014). Med tanke på vår kartläggning i introduktionen 

över det svenska klimatet i fråga om ökad ungdomskriminalitet, sociala klyftor och 

medlingsmetodens tynande tillvaro anser vi att vi hittat en relevant forskningsingång för 

vår studie med lämpliga teoretiska perspektiv som är logiskt kopplade och hållbara.  

 

Att utgå ifrån inklusions- samt exklusionskriterier hjälper forskaren i en litteraturstudie 

att mäta vad som avses genom att kriterierna begränsar empirin till exakt det som avses 

att undersökas och inte inkludera irrelevant information. Likaså kan inställningen till 

forskningsområdet även komma att påverka validiteten genom att forskaren favoriserar 

vissa resultat framför andra (Booth et al., 2012). Det har varit viktigt för oss att dels 

sanningsenligt inkludera alla relevanta studier, och dels att vid analys inte vinkla 

resultaten, för att på så vis motverka snedvriden eller enögd tolkning. Vi anser dessutom 

att blandade resultat bidrar till nyanserad korrekt information, som berikar själva 

analysdelen i vår studie. Framför allt baseras hela forskningsmetodens trovärdighet på 

ovan princip. Att medvetet exkludera viss litteratur på grund av resultat hade varit ett 

grovt oetiskt metodfel.  
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Avslutningsvis vill vi poängtera att vi varit noga med att fördjupa oss i flera olika 

metodböcker rörande litteraturstudier för att försäkra oss om att vi varken missförstår 

metod eller använder irrelevanta frågeställningar till litteraturen.  

 

      3.7 Reliabilitet 

 

Reliabilitet innebär vid kvalitativa studier att försäkra sig om att korrekt empiri är 

insamlad och hur man gått till väga i insamlingsprocessen. (Kvale & Brinkman, 2014). 

Transparensen blir då en viktig del för studiens tillförlitlighet eftersom den gör det 

möjligt för läsaren att ta del av hur forskningsprocessen fortgått och hur författaren har 

resonerat kring tillvägagångssätt och metodval (Ahrne & Svensson, 2015).  

 

Vi har tidigare beskrivit vikten av transparens och även lämnat en omfattande 

redogörelse över studiens litteratursökning och metodval, vilket är avgörande för en 

integrativ litteraturstudies trovärdighet. Enligt Booth är det även av största vikt för 

litteraturstudiers reliabilitet att empirins både dåliga och goda kvaliteter analyseras av 

forskaren inför varje studie (Booth, 2012). Vi har därför kritiskt granskat litteraturen 

noga för att säkerställa att både empiri, analyser och resultat verkar rimliga.  

 

En ytterligare relevant aspekt för reliabilitet är att försäkra sig om att forskaren tolkat 

empirin korrekt. Det är lätt att bli blind för sin egen text och att det kan därför vara en 

fördel att vara två författare (Ahrne & Svensson, 2015). I vår studie har ovan princip 

tillämpats genomgående. Exempelvis har vi i egenskap av två forskare kunnat 

säkerställa vår empiri genom att på var sitt håll individuellt granska och tolka de utvalda 

studier som är aktuella för vårt arbete. Vi har även på samma vis hanterat vårt resultat 

och analys för att garantera att vi kommer fram till samma slutledning och inte 

snedvrider någon aspekt. 

 

En svaghet i vår studies reliabilitet är att merparten av den litteratur som finns 

tillgänglig för oss baseras på internationell forskning. Kulturella olikheter kan därför 

förekomma liksom lokala medlingsmodeller som skiljer sig ifrån den svenska. De 

svenska förhållanden som vårt syfte är inriktat på är tyvärr ännu till stor del obeforskat, 

och vi har därför inkluderat så mycket relevant svensk empiri som möjligt. Slutligen 
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finns risk att relevanta studier författade på andra språk än svenska och engelska uteblir 

på grund av våra exklusionskriterier.   

 

      3.8 Generaliserbarhet 

 

Inom kvalitativ forskning talar man om teoretisk eller analytisk generaliserbarhet, då 

forskaren gör en välöverlagd bedömning kring huruvida resultaten från en studie kan 

vara vägledande för vad som kan uppstå i en annan liknande situation eller 

sammanhang. Generaliserbarheten gäller således inte i samma bredd som inom 

kvantitativ forskning där möjligheten till att generalisera på en hel befolkning finns 

(Kvale och Brinkman, 2014; Svensson och Ahrne, 2015). Resultatet av denna studie 

avser inte att främst bidra med några genomgripande generaliseringar. Vi vill i stället så 

långt det är möjligt peka på vad både internationell och nationell forskning fastslår kring 

medlingsmetodens reparerande och stärkande funktion för båda parter. På så vis syftar 

vi på att kunna utvärdera om resultaten är signifikanta nog för att kunna generaliseras 

till andra kontexter. I vårt fall avses Sveriges kommuners socialtjänst där medling idag 

är en borttynande metod som skulle kunna stärkas av signifikanta resultat.  

 

3.9 Analysmetod 

 

Vår analysdel bygger på teorier som rent vetenskapsfilosofiskt bärs upp av en idealistisk 

världsbild. En sådan åskådning speglar idéer som minsta beståndsdelar då både 

reparativ rättvisa och empowerment inte belyser objektivt fysiskt mätbara företeler, utan 

inre processer som dock får yttre konsekvenser (Sohlberg & Sohlberg, 2013).  

 

Med hjälp av inkluderings och exkluderingskriterier har artiklarna som utgör denna 

studies empiri valts ut (Bildtgård & Tielman-Lindberg, 2008). Artiklarna har sedan 

granskats noggrant för att säkerställa att de överensstämmer med studiens syfte och 

frågeställningar (Friberg, 2012). Relevanta teman och mönster har sedan sammanställts 

för att skapa en systematisk översikt av empirin som grund för våra analyser 

(Whittemore & Knafls, 2005). Analysen presenteras slutligen utifrån följande funna 

teman: 1. Brottsoffers upplevelser, 2. Gärningspersoners upplevelser, 2. Gottgörelsens 

betydelse, 3. Medlarens roll. 
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4. Resultatredovisning 

 

En litteraturstudie syftar till att skapa en kunskapsöverblick över tidigare forskning som 

utgör studiens empiri (Booth, 2012; Bildtgård & Tielman-Lindberg, 2008; Forsberg & 

Wengström, 2015). För att ge en överskådlig och tydlig bild av det material som 

använts i studien presenteras empirin nedan i årtalsföljd. 

 

      4.1 Presentation av empirin 

 
Studie Syfte Urval Metod Resultat 
“Medling vid brott. 
Gärningsmannen 
berättar.” 
BRÅ-rapport 
1999:12, (1999). 

Att undersöka vilka 
effekter en 
medlingssituation 
har för unga 
lagöverträdares 
återanpassning i 
Sverige. 

Unga 
lagöverträdare. 
22 ungdomar 
som begått olika 
typer av brott 
har deltagit. 
Brotten har 
också riktats 
mot olika typer 
av offer. Olika 
sorts 
medlingsmetode
r har undersökts. 

Kvalitativa 
intervjuer. 

Resultaten visar att 
gärningspersoner som mött 
företrädare för en 
affärsverksamhet i mindre grad 
upplever processen som frivillig 
än de som i medlingssituationen 
mött brottsoffer i form av 
privatpersoner. De 
gärningspersoner som mött 
affärsföreträdare upplever också i 
högre grad medlingsprocessen 
som ett straff. 
Gärningspersonerna får heller inte 
lika signifikanta insikter kring 
brottets konsekvenser som 
gärningspersoner som mött 
privatpersoner.  

”Victim-offender 
mediation in 
Canada. 
The impact of an 
emerging social 
work 
Intervention.” 
Umbreit, M. (1999). 

Att undersöka 
konsekvenserna av 
en medlingsprocess 
med både 
brottsoffers och 
gärningspersoners 
nöjdhet, upplevelse 
av rättvis 
behandling, samt 
om offrens rädslor 
för att åter bli 
utsatta för brott 
minskade efter 
medling. 

610 brottsoffer 
och 
gärningspersone
r i Kanada. 
Brotten som 
begåtts var 
våldsbrott, 
vandalism, stöld 
och rån.  
 

En 3-års 
kvasistudie.  
Studien har 
genomförts genom 
observation av 
medlingsprocessen 
som sedan följts 
upp med 
telefonintervjuer 
och analyserats 
kvantitativt. 

Offer och gärningspersoner som 
deltagit i medling var i högre grad 
nöjda i förhållande till de som 
blivit erbjudna medling men 
avstått. Offren var också i hög 
grad mindre rädda för att åter bli 
utsatta för nya brott av samma 
gärningsperson än de som inte 
deltagit. 

”Medling vid brott. 
Slutrapport från en 
försöksverksamhet. 
BRÅ-rapport 
2000:8.” 
BRÅ (2000). 

Syftet är att belysa 
vilka effekter en 
medlingssituation 
har för unga 
gärningspersoners 
offer i Sverige. 
 
Rapporten 
inkluderar även en 
tidigare studie som 
vi har inkluderat   
och redovisar 

20 
privatpersoner i 
form av offer 
som deltagit i 
medlingssituatio
n blev 
intervjuade.  
 

Kvalitativ metod 
via intervjuer. 

Offren upplever efter medling en 
lättnad och en känsla av avslut. 
Offren upplever att medlingen 
främst är till för att gynna 
gärningspersonen och inte offret. 
Offren upplever det som positivt 
att få ett ansikte på 
gärningspersonen. 
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separat i denna 
tabell ovan. 

”Participants´Attitu
des in the Utah 
Juvenile  
Victim-Offender 
Mediation 
Program” 
Poulson, B. & Elton, 
K. (2002). 

Syftet med studien 
är att undersöka 
parternas 
upplevelse av 
medling. 
- Graden av           
nöjdhet och vilka 
attityder som finns 
mellan brottsoffer 
och gärningsperson. 
 
 

634 enkäter 
samlades in 
efter avslutade 
medlingsmöten. 
Det motsvarar 
38% av alla 
offer och 52% 
av alla 
gärningspersone
r som deltagit i 
medling med 
unga 
gärningsperson i 
området. 

Intervjuer i USA 
med 150 offer och 
330 unga 
gärningspersoner 
om deras 
upplevelser av 
medlingsmötet 
genom kvantitativ 
metod i form av 
enkätsunderökninga
r. 
 

Alla deltagare rapporterade 
mycket hög tillfredsställelse med 
medlingsprocessen. I vissa fall 
rapporterade dock 
gärningspersonerna än lägre 
tillfredsställe än offren. 
Resultaten tyder på att reparativ 
rättvisa har goda förutsättningar 
som metod för unga 
gärningspersoner och deras offer.  

”Effects of face-to-
face restorative 
justice  
on Victims of crime 
in four randomized,  
controlled trials.” 
Av Sherman, L., 
Strang, H., Angel, C.,  
Woods, D.,Barnes, 
G., Bennett, S. & 
Inkpen, N.,  
(2005). 

Syftet med 
studierna är att 
undersöka huruvida 
reparativ rättvisa 
har större effekt på 
att läka skadan hos 
brottsoffret av ett 
brott än retritbutiv 
rättvisa. 
 

Unga 
gärningspersone
r, deras föräldrar 
samt brottsoffer 
intervjuades i 
Storbritannien 
och Australien. 

Fyra kvalitativa 
studier pågick I 
London, UK under 
tidsperioden 2002- 
2005 och I 
Canberra, 
Australien under 
tidsperioden år 
1995-2000. Dessa 
studier har sedan 
sammanställts 
genom kvantitativ 
metod. 
 

Studien visar att självanklagelser 
och hämndbegär hos offret 
minskar vid reparativ rättvisa vid 
en ärlig ursäkt från 
gärningspersonen.  
 
Reparativ rättvisa som en 
interaktionsritual fungerar oavsett 
kontext och tycks därför innebära 
att reparativ rättvisa reparerar 
skadan.  
 

“What fairness 
means to crime 
victims: A social 
psychological 
perspective on 
victim-offender 
mediation.” 
Wemmers, J-A. & 
Cyr, K. (2006). 

Syftet är att 
undersöka om 
brottsoffren 
upplever att de 
blivit rättvist 
behandlade under 
medlingsprocessen.  

Intervjuer med 
brottsoffer som 
deltagit i 
medling. 

Kvantitativ studie 
baserad på 
intervjuer med 
brottsoffer till unga 
gärningspersoner i 
en större 
kanadensisk stad 
under perioden 
1997-2002. 

Studien visar att offer har behov 
av att få göra sin röst hörd, bli 
förstådda och visade respekt, samt 
att medling ger möjlighet till 
detta. Detta kompletterar tidigare 
studier som endast fastslår att 
offren har behov av att göra 
anspråk under medlingsprocessen. 
 

“Young Offenders 
Speak About 
Meeting Their 
Victims: 
Implications for 
Future Programs.” 
Abrams, L., Umbreit, 
M. & Gordon, A. 
(2006). 

Studien undersöker 
unga 
gärningspersoners 
subjektiva 
upplevelser av ett 
frivilligt deltagande 
i medling i USA. 
 

Sju 
gärningspersone
r i åldern 15-24 
år. 

Kvalitativ studie. 7 
st semistruktuerade 
intervjuer med 
gärningspersoner I 
åldern 15-24 år. 

Studien visar att de unga 
gärningspersonerna specifikt hade 
en önskan om att kunna sätta 
punkt för brottet, kunna gottgöra 
offret och även att komma i bättre 
dager i rätten.  
 
Gärningspersonerna upplevde 
själva mötet med offret som 
nervöst och skamfullt men också 
som en lättnad.  
 
Avslut och klargörande uppstod 
under medlingen till följd av att 
bägge parter fått förståelse för 
varandra.  

”What! What kind 
of apology is this?”: 
The nature of 
apology in victim 
offender 
mediation.” 

Syftet med studien 
var att undersöka 
deltagarnas 
upplevelser av 
medlingsverksamhe
ten. Särskilt fokus 

Unga 
gärningspersone
r, deras föräldrar 
och offer i en 
medelstor stad i 

Mixad metod. 
Datainsamling 
genom 
observationer av 
medlingsmöten och 

Studiens slutsats är alltså avsett 
hur väl genomförd en 
medlingsprocess än är så kan den 
inte reparera skadan av ett brott 
hos offret utan en autentisk och 
äkta ursäkt från gärningspersonen.  
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Choi, J. & Severson, 
M. (2009). 

läggs på offrens 
upplevelser kring 
ursäkten. 
 

USA. 37 
intervjuer hölls. 

semistrukturerade 
intervjuer. 

 

“´Joe everyday, 
people of the 
street´´: a 
qualitative study on 
mediators´ roles and 
skills in victim-
offender 
mediation.” 
Choi, J. & Gilbert, M. 
(2010). 

Syftet är att 
undersöka 
deltagarnas olika 
perspektiv och 
erfarenheter om 
medlarens roll och 
funktion i deras 
egna 
medlingsprocess. 
Hur behov tagits i 
åtanke eller ej samt 
om reparativ 
rättviseprinciper 
tillämpas.   

Brottsoffer, 
unga 
gärningspersone
r, deras 
föräldrar, 
medlare samt 
representanter 
från 
remitterande 
myndighet. I en 
mellanstor stad i 
USA 2007. 

Kvalitativ metod. 
Studerade 
fältanteckningar 
från operativa 
medlingsobservatio
ner samt 
semistrukturerade 
intervjuer med 37 
deltagare 

Resultatet visar att reparativa 
rättviseprinciper upprätthålls i 
stora drag men visar även att 
medlarna behöver mer vägledning 
kring dessa för att öka 
sannolikheten till att resultaten 
blir reparativa och inte 
återtraumatiserande för offren. 

”Victimization, 
victims´needs, and 
empowerment in 
victim-offender 
mediation.” 
Choi, J., Green, D. & 
Kapp, S. (2010). 

Syftet är att 
undersöka 
brottsoffers 
upplevelser av 
medling med fokus 
på vilka behov som 
finns och hur de 
möts upp. 

Unga 
gärningspersone
r, deras 
föräldrar, vuxna 
offer, medlare 
samt 
förmedlande 
myndighetspers
oner. 

Kvalitativ metod 
bestående av 
observationer och 
semistrukturerade 
intervjuer med 34 
intervjuer och 37 
deltagare. 

Offer uttrycker behov av 
information från gärningspersoner 
vilket minskar rädsla för framtida 
hot samt stärker offret. Även 
gottgörelser i form av ersättning 
eller upprättelse genom äkta 
ursäkt var av vikt. 

”Offer and 
Acceptance of 
Appology in Victim-
Offender 
Mediation.” 
Dhami, M. (2011). 

Syftet är att 
undersöka effekter 
av olika typer av 
ursäkter, samt 
relevansen av hur 
miljön påverkar 
dessa. 

Brottsoffer och 
gärningspersone
r baserat på 57 
dokumentatione
r över 
medlingsmöten 
mellan 2008-
2010. 

Mixad studie 
genom observation 
och kvantitativ 
innehållsanalys. 

Ursäkt är en nyckel för 
medlingsresultat och reparativ 
rättvisa som effektiv metod. I de 
ärenden där ursäkten godtogs var 
även offren nöjda med medlingen. 

“I Would Have 
Been Able to Hear 
What They Think´: 
Tensions in 
Achieving 
Restorative 
Outcomes in the 
English Youth 
Justice System.” 
Newburry, A. (2011). 

Syftet med studien 
är att undersöka 
unga 
gärningspersoners 
attetyder och 
upplevelser av en 
obligatorisk 
medlingsmetod i 
samband med 
lagföring i England. 

Unga 
gärningspersone
r, 
myndighetsrepr
esentanter. 

Kvalitativ metod 
med 
semistrukturerade 
djupintervjuer efter 
observationer under 
medlingsmöten. 

Resultaten visar dels problematik 
kring att gärningspersoner tvingas 
be om ursäkt inför en samling 
vuxna främlingar. Dels att 
brottsoffer utnyttjas som verktyg i 
detta syfte. Reparativ 
rättviseprinciper upprätthålls ej. 

”Putting a Human 
Face on Crimes: A 
Qualitative Study on 
Restorative 
Processes for 
Youths.” 
Choi, J., Green, D. & 
Gilbert, M. (2011). 

Syftet med studien 
är att undersöka 
unga 
gärningspersoners 
upplevelse av 
medling för att 
fördjupa förståelsen 
kring reparativ 
rättvisa. 

Unga 
gärningspersone
r. 

Kvalitativ metod 
bestående av 
intervjuer med 37 
medverkande. 

Studien visar hur ett 
medlingsmöte mellan 
gärningsperson och offer hjälper 
den unge gärningspersonen att 
förstå konsekvenserna av sitt 
handlande. 

“Victim-offender 
mediation in 
Sweden: Is the 
victim better off?” 
Jacobsson, M., 
Wahlin,L. & 
Andersson, T. (2012). 

Syftet är att 
undersöka om 
svenska brottsoffer 
gynnas av själva 
samtalet mellan 
brottsoffer och 

Brottsoffer. 
Gärningsperson
er samt medlare 
under 
medlingsprocess
er. 

Kvalitativ metod 
besående av 
observationer och 
analyser av 25 
inspelade samtal. 

Resultaten är visar på att offer i 
den svenska medlingsmodellen 
riskerar marginalisering genom 
att fokus hamnar på 
gärningspersonens behov, i viss 
konflikt till lagstiftningens syfte 
att gynna båda parter. 
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gärningsperson i en 
medlingssituation. 

“Patterns of victim 
marginalization in 
victim-offender 
mediation: some 
lessons learned.”  
Choi, J., Gilbert, M. 
& Green, D. 2012). 

Syftet är undersöka 
hur brottsoffer 
upplever 
medlingssituationen
. 

Unga 
gärningspersone
r, deras 
föräldrar, vuxna 
offer, medlare 
samt 
remitterande 
myndighetsrepr
esentanter. 

Kvalitativ metod 
bestående av 
observationer som 
kompletterats av 
intervjuer.  
34 intervjuer med 
37 deltagare. 

Resultatet visar risker för att 
brottsoffer marginaliseras under 
medlingsprocesser genom att 
otillräcklig förberedelse, rädsla 
för förövare/familjemedlemmar 
samt att bli pressade till att 
uppföra sig på ett visst sätt. 

“Medling vid brott -  
om brottspreventiv 
förändring och 
perspektivbyte.” 
Rypi, A. (2015). 

Syftet är att 
undersöka både 
brottsoffers och 
gärningspersoners 
upplevelser av 
medling, samt om 
metoden bidragit 
till att 
gärningspersoner 
fått nytt perspektiv 
på brottet, den 
andre parten och sig 
själv. 

5 
gärningspersone
r samt två 
brottsoffer som 
deltagit i 
medling. 

Kvalitativ metod 
bestående av 
intervjuer. 

Personligt drabbat brottsoffer 
upplever inte att 
medlingsprocessen leder till något 
positivt, medan samtliga 
gärningspersoner upplevde 
medlingen som meningsfull. 

“Achieving 
restorative justice: 
Assessing contrition 
and forgiveness in 
the adult conference 
process.” 
Halsey, M., 
Goldsmith, A. & 
Bumford, D. (2015) 

Syftet är att 
undersöka nyttan av 
en medlingsprocess 
i linje med reparativ 
rättvisa kontra 
konventionellt 
retributivt 
rättsväsende. 

Brottsoffer och 
gärningspersone
r. 

Kvalitativ metod 
där 12 
medlingssituationer 
observerats och 
uppföljdes med 15 
semistrukturerade 
intervjuer. 

Tydligast resultat är att reparativ 
rättvisa i hög grad uppskattas av 
brottsoffer, eftersom metoden 
erbjuder fördjupad delaktighet i 
motsats till konventionell rättvisa. 
Förståelse för varandras situation 
var avgörande för båda parters 
positiva upplevelse. 

“ “You don´t have 
to say it straight 
out…”: Directed 
Impression 
Management at 
Victim-Offender 
Mediation Pre-
meetings.”  
Rypi, A. (2017) 

Syftet är att 
undersöka nyttan av 
en medlingsprocess 
i linje med reparativ 
rättvisa kontra 
konventionellt 
retributivt 
rättsväsende. 

Medlare vid två 
medlingscenter i 
Sverige. 

Observationer 
under förmöte och 
medlingsmöten hos 
två olika 
medlingscenter i 
Sverige under ett år. 
Forskarna har även 
gjort intervjuer med 
medlarna samt 
observerat 
informella möten 
mellan medlarna. 

Medlarnas medvetenhet och 
förmåga att förhålla sig opartiska 
är avgörande för huruvida 
medlingsmötet blir kontrollerande 
eller reparerande för deltagarna. 

 

 

4.2 Tematiserade resultat 

 

Utifrån ovan studier presenterar vi resultatet under följande funna teman: 1. Brottsoffers 

upplevelser, 2. Gärningspersoners upplevelser, 3. Gottgörelsens betydelse, 4. 

Medlarens roll. 
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     4.2.1 Brottsoffers upplevelser 

 

I BRÅ’s omfattande studie från 1999 framkommer att brottsoffers intentioner för att 

delta i medling är att få svar på frågor, få ett känslomässigt avslut, slippa ifrån den 

rädsla brottet skapat och genom att möta gärningspersonen kunna tala ut om det som 

hänt. Samtliga offer upplevde också att de varit delaktiga under samtalet och fått 

uttrycka sig utan att ha blivit avbrutna.  
Det var nog jag som pratade mest av alla. Det var ingen som avbröt mig heller så jag fick 

säga vad jag tyckte. Jag kände att nu har jag fått lätta mitt hjärta. Nu har jag fått sagt det 

jag ville säga. Det var skönt. (BRÅ, 1999, s. 39). 

Wemmers & Cyr (2006) bekräftar i en kvalitativ studie att offer har behov av att få göra 

sin röst hörd, bli förstådda och visade respekt för att nå reparativ framgång i medling. 

Detta kompletterar andra tidigare internationella studier som endast fastslår att offer har 

behov av att göra anspråk under medlingsprocessen (Wemmers & Cyr, 2006). BRÅ’s 

rapport menar vidare att offren kände stor lättnad efter avslutad medling eftersom 

gärningspersonen förmänskligats under samtalet då deras ofta trassliga tillvaro och liv 

kom upp i dager. Trots initial nervositet upplevde inte offren mötet som traumatiskt 

utan menade att medlingssituationen kändes trygg oavsett den rädsla som offret känt 

under brottet samt under efterföljande tid. Hansley, Goldsmith och Bamford bekräftar i 

en färsk studie att förståelse för båda parters situation är avgörande för att bägge parter 

ska få en positiv upplevelse (Hansley, Goldsmith & Bamford, 2015). Likaså visar 

Sherman, Strang, Angel, Woods, Barnes och Bennett i en studie att självanklagelser och 

hämndbegär hos offret minskar vid medling (Sherman et al., 2005). I en kvantitativ 

studie med 480 deltagare bekräftas också en mycket hög tillfredsställelse hos bägge 

parter efter medling (Poulson & Elton, 2002). Vad det gäller brottsoffer i form av 

organisationer och företag som inte blivit personligt drabbade uppgav offren att de inte 

känt rädsla eller obehag på arbetsplatsen utan ställt upp på medling mer i 

brottspreventivt syfte (BRÅ, 1999). 

Risker finns att brottsoffer marginaliseras under medlingsprocesser på grund av 

otillräcklig förberedelse, rädsla för förövare och dess familjemedlemmar, samt att offer 

blir pressade att uppföra sig på ett visst sätt (Choi, Gilbert & Green, 2012).  
The mediators: did explain the process. You are playing the victim…. I knew, kind of, 

that they wanted me to portray the “victimness” to the individual that was there, but 

beyond that, I don’t know if I was treated as a victim (Choi, Gilbert & Green, 2012.s125).  
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Jacobsson, Wahlin & Andersson (2012) har undersökt offrens position i den svenska 

medlingsmodellen och konstaterar att risk för att marginalisera offret finns i en 

medlingssituation då förfarandet i Sverige är mer fokuserat på gärningsmannens behov, 

eftersom beslut om medling sker initialt av gärningspersonen. Förhållningsättet innebär 

således att brottsoffer exkluderas från metoden eftersom många inte tillfrågas. Att 

gärningspersoner även har möjlighet till att få strafflindring vid medling i vissa fall blir 

även problematiskt eftersom gärningspersonens avsikter kan handla om att smita undan 

straff istället för att ta ansvar för sina bakomliggande känslomässiga behov. Brottsoffer 

kan även känna sig pressade att deltaga för att hjälpa gärningsmannen (Jacobsson et al., 

2012).  

        4.2.2 Gärningspersoners upplevelser 

 

Majoriteten av studierna visar att gärningspersoner upplever medling som rättvis och 

positivt. Abrams, Umbreit och Gordon menar att de unga gärningspersonerna specifikt 

hade en önskan om att kunna sätta punkt för brottet, kunna gottgöra offret och även att 

komma i bättre dager i rätten. I princip alla gärningspersoner var nervösa inför att på ett 

personligt plan möta sitt offer, och upplevde själva mötet med offret som skamfullt men 

också som en lättnad. Avslut och klargörande uppstod under medlingen till följd av att 

bägge parter fått förståelse för varandra (Abrams, Umbreit, & Gordon, 2006). ”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 their stupid.” /Jerrod (Abrams, 

Umbreit, & Gordon, 2006, s. 250). I BRÅ’s rapport från 1999 bekräftas ungdomars 

positiva inställning till medlingen kopplat till möjligheten att befria sig från 

skuldkänslor. ”Ja, det var väl det att man skulle göra det, man kunde ju inte säga nej. 

Men det var ju en självklarhet också tycker jag- det känns ju bättre efteråt.” Flicka 16 

år (BRÅ, 1999, s.15). Bilden av att en besvärande konfrontation med offret kändes 

spänd och nervös återfinns i BRÅ’s samtliga fall, men som längs processen tycks plana 

ut i ett större välbefinnande. I synnerhet upplevdes situationen bekvämare när 

gärningspersonens intention om att vilja be om ursäkt framgick. ”I början var det ju en 

klump i halsen, man kände sig varm i händerna och vart lite så här nervös. Fast sen 

började jag snacka med alla, då började jag prata liksom – då vart det ju lättare. (…) 

Alla fick ju prata, alla fick säga sitt. ” Pojke 19 år, (BRÅ, 1999. s. 22).  

I Abrams, Umbreit och Gordons studie från 2006 poängteras vikten av att för 

gärningspersonen få höra hur brottet påverkat offren. Offrets berättelse om brottets 
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konsekvenser var det mest skamfyllda men också det mest meningsfulla för 

gärningspersonen. Känslor som uppstod under medlingen cirkulerade kring lättnad, 

avslut, skam och ånger. Negativt laddade känslor försvann dock efter avslutad medling 

vilket beskrivs av gärningspersonerna som en stor lättnad och likaså en hög grad av 

tillfredsställelse eftersom de upplevde att de fått både reda ut relationen och fått avslut.  

”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.”. / Scott (Abrams, Umbreit & 

Gordon, 2006, s. 251). 

 

Enligt BRÅ ger medlingen gärningspersonerna nya insikter som konkretiserar 

konsekvenser av brottet de inte hade innan mötet, där psykiska och fysiska skador var 

viktigare att bemöta än de materiella konsekvenserna. Insikterna innebär således 

intellektuell förståelse som är känslomässigt förankrad vilket senare ledde till att 

ungdomarna själva efter medlingen ansåg att metoden fungerar preventivt och har varit 

till nytta. Det var viktigt at få ta ansvar, erkänna skuld och försöka få förlåtelse (BRÅ, 

1999). I Anna Rypis svenska studie från 2015, ansåg likaså alla gärningspersoner att 

medlingen varit meningsfull och varit viktig del i en förändrings- och mognadsprocess 

(Rypi, 2015). Detta bekräftas även av Abrams, Umbreit & Gordon (2006), som 

konstaterar att samtliga gärningspersoner efter medlingen erhållit både sympati och 

empati för brottsoffret (Abrams et al., 2006; Halsey et al., 2015). 

”At first, I didn’t feel sorry for them at all, but that changed during the meeting. It’s not 

just the criminal behavior, it’s the whole idea of what it represents. Not just stealing a 

magazine, it’s stealing their privacy. ”/Aaron, s. 251. (Abrams et al., 2006). 

Choi, Green, & Gilbert (2011) bekräftar likaså insiktens inverkan på gärningspersoner, 

men visar även att deltagarna efter medlingsmötet inte längre upplevde sig som 

påverkbara för grupptryck i samma omfattning som innan.  
You have to face the people you hurt so you´ll see what the 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).  
 

Forskning visar dock inte endast på positiva resultat för gärningspersoner. Exempelvis 

när gärningspersoner i en medlingssituation möter företrädare för affärsverksamhet i 

stället för brottsutsatta privatpersoner, tycks inte insikter i konsekvenser av brottet hos 
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gärningspersoner infinna sig i lika hög grad, även om viss empati för de anställda som 

blivit utsatta kunde återfinnas (BRÅ, 1999). 

 

En del studier visar också på att det kan finnas negativa upplevelser i 

medlingssituationen som kan handla om att gärningspersoner upplever sig bli överkörda 

och inte ges utrymme till att få säga allt de behöver vilket leder till en känsla av att inte 

respekteras (BRÅ, 1999). Om föräldrar till minderåriga medverkar under 

medlingsmöten kan närvaron ha både positivt stöttande inverkan såväl som negativt 

störande konsekvenser för medlingssituationen (BRÅ, 1999). ”Därför bara, ja, jag 

tycker inte hon borde ha varit med ändå. (…) Nej, hon är bara i vägen. Jamen, hon tror 

hon vet allting.” Pojke 14 år (BRÅ, 1999). Resultaten i en studie visar även problematik 

när gärningspersoner tvingas be om ursäkt inför en samling vuxna och ursäkten således 

inte blir äkta eftersom medlingen inte sker frivilligt. Likaså visar studien hur brottsoffer 

kan utnyttjas som verktyg i samma syfte när medlingen är en sanktion från samhället 

(Newburry, 2011). I en kvantitativ studie med 480 deltagare slår Poulson & Elton 

(2002) visserligen fast en mycket hög tillfredsställelse hos bägge parter efter 

medlingssituationer, men i några fåtal fall upplevde gärningspersoner medlingen som 

mindre positiv med hänvisning till vissa inskränkningar vad avser frivilligheten 

(Poulson & Elton, 2002).  

 

       4.2.3 Gottgörelsens betydelse 

Att gottgörelse är av stor vikt för både brottsoffer och gärningsperson är något som 

återkommer i de flesta granskade studier. Choi & Severson fastslår att betydelsen är av 

sådan signifikans att oavsett hur väl genomförd en medlingsprocess än är kan den inte 

helt reparera skadan av ett brott hos offret utan en autentisk ursäkt från 

gärningspersonen (Choi & Severson, 2009). Enligt forskningen accepteras de flesta 

ursäkter av brottsoffret, (BRÅ, 1999; Choi & Severson, 2009), oavsett om den upplevs 

som uppriktig eller ej. Dock menar Choi & Severson att en ursäkt generellt måste 

innehålla ånger, uppriktighet och empati för att tas emot som genuin av offret (Choi & 

Severson, 2009; Dhami, 2011).  

För brottsoffret innebär gottgörelsen från gärningspersonen möjligheten att bli befriad 

från agg, oro och rädsla över att bli utsatt på nytt för nya brott eller hot, och således 

kunna gå vidare med livet (BRÅ, 1999; Choi, Green & Kapp, 2010). Likaså visar en 
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studie som bedrivits på två olika geografiska platser liksom i socialt kontextuellt skilda 

miljöer att både hämndbegär och självanklagelser kring att ha blivit brottsutsatt minskar 

av en ärlig ursäkt från gärningspersonen oavsett vilken social kontext parterna befinner 

sig i (Sherman, Strang, Angel, Woods, Barnes & Bennett, 2005). Trots att det i många 

fall upprättas gottgörelser i avtalsform som initieras av medlaren är den viktigaste 

gottgörelsen för offret symboliken i ursäkten från gärningspersonen (BRÅ, 1999). ”So, 

at least for myself I felt…. Ok, time to move forward. It´s old news now.” (Choi, Green 

& Kapp, 2010, s. 280). 

För gärningspersonen är ursäkten till offret en självklar del och en avgörande faktor för 

att kunna lämna händelsen bakom sig, befria sig från skuldkänslor samt neutralisera de 

relationella aspekterna av konflikten. Även om konflikten fortgick efter medlingen 

förbättrades parternas relation eftersom gärningspersonen genom medlingen tillskansats 

sig signifikanta insikter kring offrets lidande (BRÅ, 1999).  
Alltså- jag ville ju säga förlåt till (namnger brottsoffret). Jag ville att hon skulle tro på 

det. Fast jag förstår att det var svårt att tro på det. Jag fick säga det många gånger innan 

hon förstod att jag menade det. /Flicka 16 år (BRÅ, 1999, s. 21). 

Om gärningspersonen i motsats till ovan situation tvingas in i en medlingssituation kan 

enligt Choi & Severson (2009) detta generera en ursäkt som inte är genuin och således 

inte reparerande för parterna (Choi & Severson, 2009). 
 

Som gottgörelse för brottsutsatta verksamheter, exempelvis en butik, kan en 

gärningsperson arbeta utan ersättning för en tid. Enligt studierna upplever 

gärningspersonerna detta som en naturlig självklarhet efter medling. (BRÅ, 1999).  

 

        4.2.4 Medlarens roll 

 

Enligt Choi och Gilberts kvalitativa studie från 2010 innebär medlares roll att underlätta 

samtalet för deltagande parter, att hålla i processens spelregler, förhålla sig neutral och 

visa respekt för bägge parter liksom att skapa en trygg miljö. Studien fastslår att 

medlingsparterna vill att medlaren ska hålla sig i bakgrunden. Kvaliteter som uppskattas 

hos en medlare är därmed tålamod och lugn, förståelse, empati och respektfullhet samt 

en inlyssnande förmåga (Choi & Gilbert, 2010). Medlarens vikt för att deltagarna ska 

känna sig trygga konstateras i Wemmers & Cyr´s kvantitativa studie från 2006 

(Wemmers & Cyr, 2006). En neutral medlare uppskattas som rättvis och skapar en 
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mycket positiv upplevelse hos bägge parter efter en medlingssituation (BRÅ, 1999; 

Poulson & Elton, 2002). Brottsoffer som saknar förtroende för medlaren är mindre 

nöjda med medlingen och upplever likaså medlingen som mer orättvis (BRÅ, 1999; 

Wemmers & Cyr, 2006). Enligt Wemmers & Cyr, 2006, har offer ett behov av 

upplevelsen av att få göra sin röst hörd, bli förstådda och visade respekt (Wemmers & 

Cyr, 2006). Jacobsson, Wahlin & Andersson (2012) har som vi redan beskrivit under 

4.2.1 undersökt offrets position i den svenska medlingsmodellen och konstaterat att risk 

för att offret marginaliseras finns i medlingssituationer i Sverige då förfarandet initialt 

är mer gärningspersonsfokuserat. Möjligheten att få strafflindring vid medling i vissa 

fall blir även problematiskt ur ett reparativt perspektiv. I synnerhet då brottsoffer kan 

känna sig pressade att deltaga utan egen vinning (Jacobsson et al., 2012). 

 

Choi & Gilbert (2010) fastslår att en medlare har ett stort inflytande över huruvida 

medlingen sker enligt reparativa principer eller ej. ”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, and why it was wrong.” (Choi & 

Gilbert, 2010, s. 18). Studien visar att medling kan få negativa konsekvenser om 

medlarna bortser från någon parts behov vilket i sin tur medför ökad ångest och rädsla 

hos bägge parter. Därför anser forskarna att medlare kontinuerligt ska erbjudas stöd och 

handledning för att på så vis kunna undvika att bortse från någon parts behov (Choi & 

Gilbert, 2010). Rypi (2015) konstaterar att om medlaren inte visar lyhördhet för 

parternas signaler under en medlingsprocess riskeras insikter att utebli på grund av att 

viktiga känslor och andra aspekter som framkommit under förmötena inte blir 

kommunicerade. Konsekvenserna för parterna efter en sådan upplevelse blir således att 

de inte känner sig förstådda, inte känner någon tillit och inte heller kan förstå syftet med 

medlingen (Rypi, 2015).  

BRÅ menar att i de fall som medlaren inte agerar opartiskt riskerar ursäkten till offret 

att bli halvhjärtad. En annan problematik som konstateras ha uppstått på grund av 

medlaren var hur en pojke lämnade medlingssamtalet med känslan av att inte ha blivit 

respekterad utan tvärtom överkörd eftersom han inte erbjöds tid och möjlighet att få 

säga det som han velat och väntat på (BRÅ, 1999). Rypi (2017) konstaterar att det kan 

förekomma att medlarna är oroliga över att parternas fördomar om varandra ska påverka 

medlingen negativt. Parterna friseras därför i vissa sammanhang efter förmodade 

rådande fördomar och medlaren konstruerar således en ursäkt mer baserad i retributiv 
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rättvisa än reparativ när deltagare i förmöten pressas att ändra sitt utseende, tal liksom 

att undanhålla sin etniska bakgrund för att på så vis nå en villkorad ursäkt eller 

förlåtelse (Rypi, 2017).  

5. Analys  

 

I följande kapitel analyserar vi resultaten utifrån våra valda teorier reparativ rättvisa och 

empowerment. 

 

      5.1 Brottsoffers upplevelser 

 

Forskning visar att brottsoffers upplevelse av medling, utöver att få möjlighet till att 

göra anspråk, är att de får sina personliga behov så som att få göra sin röst hörd, bli 

förstådd och visad respekt tillfredsställda, vilket de ej får möjlighet till i konventionell 

rättegång (Wemmers & Cyr, 2006; BRÅ, 1999; Poulson, & Elton, 2002). Likaså 

upplevs en helande effekt då den rädsla, de självanklagelser och det hämndbegär som 

offer internaliserat efter brottet upplöses under medlingsprocessen. Orsaker till detta är 

att offret genom möte med gärningspersonen får insikt i gärningspersonens betingelser 

och dennes intentioner att vilja be om ursäkt (BRÅ,1999; Hansley et al., 2015; Sherman 

et al., 2005; Poulson, & Elton, 2002). Ursäktens autencitet är här helt avgörande för att 

reparera skadan hos offret även fast de flesta ursäkter accepteras av brottsoffret (BRÅ, 

1999; Choi & Severson, 2009; Dhami, 2011). Problem som kan uppstå är att 

medlingssituationen blir för fokuserad på gärningspersonens behov och att brottsoffret 

på olika vis marginaliseras genom att bli pressade till att deltaga liksom att uppföra sig 

på ett visst sätt (Choi et al., 2012; Jacobsonsson et al., 2012). Otillräcklig förberedelse 

inför mötet och rädsla för gärningsperson och dess familjemedlemmars repressalier kan 

även utgöra problem (Choi et al. 2012).  

 

Teori kring brottsoffer inom reparativ rättvisa handlar om att deras behov av respekt och 

värde behöver adresseras för att de erfarenhetsmässigt ska kunna gå igenom en 

känslomässig transformationsprocess och kunna komma vidare i livet (Umbreit, 1994). 

Brottsoffers fyra behov som är av störst vikt enligt reparativa rättviseteorier speglas i 

ovan forskning. Det första behovet innebär att få insikter kring varför brottet skedde 

genom direkt information av gärningspersonen. Ett domstolsutlåtande är inte nog (Zehr, 

2002). Forskning beskrivet ovan bekräftar att behovet tillfredsställs (BRÅ,1999; 
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Hansley et al., 2015; Sherman et al., 2005; Poulson, & Elton, 2002). Det andra behovet 

som teorierna poängterar är behovet av att få göra sin röst hörd och att ärligt adressera 

brottets konsekvenser direkt till den som bär ansvar (Zehr, 2002). Även detta behov 

adresseras speciellt i flera studier som poängterar vikten av att få bli genuint hörd, 

förstådd och visad respekt för att upplevelsen ska bli helande (Wemmers & Cyr, 2006; 

BRÅ, 1999). Det tredje behovet innebär att offret genom att konfrontera 

gärningspersonen återtar kontroll, självbestämmande och självrespekt som fråntagits 

dem vid brottet (Zehr, 2002), stödjs även av majoriteten av studierna under förutsättning 

att inte offret blir pressad, känner för stor rädsla eller blir marginaliserat (Choi et al., 

2012; Jacobsonsson et al., 2012). Slutligen visar forskning generellt hur 

gärningspersoner genom att ta på sig ansvar för brottet och önska gottgöra offret, på 

olika sätt signalerar att denne befrias från skuld, vilket enligt teorins fjärde punkt är 

viktigt för båda parters läkning (Zher, 2002). 

 

Från ett empowermentteoretiskt perspektiv kring motmakt blir det reparativa 

medlingsförfarandet en direkt stärkande kontrast till vårt samhälles konventionella sätt 

att se på rättvisa, vilket pekar ut ett strukturellt förtryck för både brottsoffer och 

gärningsperson vars behov inte adresseras. Utifrån en terapeutisk position berör 

empowermentperspektivet hur individers positiva självbild kan stärkas upp med hjälp 

av lämpliga resurser (Askheim, 2007). Vi kopplar detta till hur majoriteten av studierna 

visar den positivt transformativa terapeutiska samdansen mellan brottsoffer och 

gärningsperson som stärker upp varandras värde och självbild genom insikt, gottgörelse 

och eventuell förlåtelse (BRÅ,1999; Hansley et al., 2015; Sherman et al., 2005; 

Poulson, & Elton, 2002). Ovan perspektiv visar även i detta fall på synergieffekter ur ett 

empowermentperspektiv, vilket går ut på att en stärkande effekt är möjlig att uppnå för 

bägge parter i en till synes polariserad situation, utan att någon part förlorar makt (Katz, 

1984).  

 

I de studier som påvisar ofrivillighet eller att gärningspersonen prioriteras framför 

brottsoffer uteblir dock ovan terapeutiska effekt. Utifrån ett marknadsorienterat 

empowermentperspektiv belyses vikten av frivillighet för att stärka självkänsla genom 

att få ta egna beslut (Askheim, 2007). I den svenska medlingsmodellen erbjuds inte 

brottsoffer samma möjlighet som gärningspersoner till medling eftersom det är 

gärningspersonen som tillfrågas först, vilket problematiseras i Jacobsson et al. (2012). 
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Brottsoffer kan med andra ord inte självständigt fritt välja medlingsmetod för att ta hand 

om sina behov och marginaliseras därmed. Problematiken belyser därmed hur de flesta 

tvingas in i en rättsprocess utan möjlighet att få välja att konfrontera gärningspersoner 

och läka relationen. Majoriteten av studierna visar dessutom hur brottsoffer genom att 

våga bemöta gärningspersoner frivilligt i en medlingsprocess därmed tar hand om sina 

egna behov i linje med empowerment och går stärkta ur processen.  

 

          5.2 Gärningspersoners upplevelser 

 

Inom teorin för reparativ rättvisa så har gärningspersoner liksom brottsoffer, behov som 

behöver tillgodoses för att läkning ska ske. Huvudbehovet handlar här om ansvar och 

bygger på att människor generellt vet om att de vid brott handlat fel, vilket genererar en 

skuld- och skambörda som gärningspersonen vill bli av med. En gärningspersons ökade 

insikt och möjlighet att under samtal med offer få be om ursäkt och/eller gottgöra offret, 

innebär att skuldbördan reduceras och gärningspersonen mår bättre. Vidare ponerar 

teorin att om människor mår bättre, ställer de till med färre problem (Zehr, 2002). I de 

allra flesta studierna framkommer liknande teman om hur unga gärningspersoner mår 

dåligt inför och under själva medlingsmötet, men hur de efter att ha fått djupare insikt i 

brottets konsekvenser hos brottsoffret genom samtal, fördjupat sin empati för denne och 

velat be om ursäkt, vilket ofta godtagits. Sammantaget har detta bidragit till att de efter 

mötet känner sig rättvist behandlade, mår bättre och kan gå vidare i livet (Abrams et al. 

2006; BRÅ, 1999, Rypi, 2015; Halsey et al., 2015; Choi et al., 2011; Poulson & Elton, 

2002). Gärningspersoner själva anser dessutom att medlingen varit till nytta för dem i 

preventiv mening då insikterna är känslomässigt förankrade (BRÅ, 1999; Rypi, 2015; 

Abrams et al., 2006).  

 

Ur ett empowermentperspektiv skulle man kunna påstå som tidigare analyserats i 5.1 att 

dagens samhälle genomsyras av ett strukturellt förtryck genom det konventionella sättet 

att se på rättvisa som inte tar hänsyn till brottsoffers eller gärningspersoners behov, utan 

endast ser till statens paternalistiskt uppfostrande funktion. Retributiv rättvisa bygger 

inte på gärningspersoners insikt om brottet utan på att de ska straffas, vilket blir 

problematiskt ur ett empowermentteoretiskt perspekiv kring motmakt. Samtliga studier 

speglar därför i egenskap av medlingssituationer en direkt stärkande kontrast till det 

konventionella rättsförfarandet då parternas behov adresseras (Askheim 2007). 
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Empowermentperspektivet terapeutisk position handlar om att positivt stärka individers 

självbilder genom att tillämpa olika tekniker (Askheim, 2007). Samtliga studier visar 

hur medling mellan parterna leder till en positivt transformativ process genom insikt, 

gottgörelse och eventuell förlåtelse, genererar förbättrad självbild. En synergieffekt ur 

ett empowermentperspektiv innebär att en stärkande effekt är möjlig att uppnå för bägge 

parter i en till synes polariserad situation. Perspektivet speglar hur två motstridiga parter 

kan uppnå positiv effekt utan att ena parten behöver förlora makt (Katz, 1984). 

Kopplingen bygger med andra ord på hur insikt hos gärningsperson leder till genuin 

ursäkt som stärker brottsoffret och vise versa. Ur ett marknadsorienterat perspektiv 

menar empowermentteorin att individer själva vet vad de behöver och kan ta egna 

ansvarfulla beslut, vilket också stärker självkänslan när de får detta utrymme (Askheim, 

2007). Vi kopplar detta till hur gärningspersoner när de får ökad insikt om 

konsekvenserna för brottsoffret, naturligt och frivilligt ber om och önskar 

förlåtelse/gottgörelse, vilket speglar deras ökade självständiga förmåga till ansvar.  

 

BRÅ har observerat att när gärningspersoner möter brottsoffer som företräder ett företag 

eller organisation som drabbats av brott, så får inte gärningspersoner samma avgörande 

insikter som vid brott mot privatperson och utvecklar inte heller ånger i lika hög grad 

(BRÅ,1999). Inom reparativ rättviseteori så bygger principen av genererad skuldbörda 

hos gärningspersoner på att ett brottsoffer ska vara personligt drabbad, vilket inte skett i 

dessa fall. Den personliga relationen är därmed en förutsättning för att dynamiken i en 

reparativ situation ska generera empati och ånger (Zehr, 2002). Ur perspektivet 

terapeutisk position inom empowermentteorin sker således ingen helande och stärkande 

transformativ process utan den personliga kopplingen mellan ett personifierat 

brottsoffer som gärningspersonen kan identifiera sig med (Askheim, 2007). 

 

Studier visar på problem för gärningspersoner när medling förekommer med inskränkt 

frivillighet eller inte givits utrymme. Det kan handla om sanktioner från samhället, 

föräldrars påverkan, samt orättvis eller villkorad medverkan (BRÅ, 1999; Poulson & 

Elton, 2002; Newburry, 2011; Rypi, 2017; Choi & Severson, 2009). Enligt reparativa 

rättviseteorin tillgodoses här inte gärningspersons bakomliggande behov av respekt och 

värde, vilket för det första innebär att de behöver ges utrymme. Den avgörande 

komponenten för en reparativ effekt är vidare att gärningspersonen får ökade adekvata 

insikter vilka poneras leda till en naturlig frivillig ånger och önskan till gottgörelse. De 
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negativa resultaten ovan speglar därför hur den psykologiskt reparerande effekten för 

relationer uteblivit och därför inte fungerat. Ur ett marknadsorienterat 

empowermentperspektiv har härmed ingen naturligt stärkande funktion framkommit då 

gärningspersonens inneboende vishet inte uppmuntrats att avtäckas genom adekvat 

förarbete och visad respekt. Tvång leder således inte till insikt eller äkta självständighet 

och ansvar (Askheim, 2007).  

 

5.3 Gottgörelsens betydelse 

 

En genuin ursäkt är enligt forskning av avgörande vikt för att ett medlingsmöte ska 

fungera reparerande för bägge parter (BRÅ, 1999; Choi & Severson, 2009; Dhami, 

2011; Choi et al., 2010; Sherman et al., 2005). Vidare menar BRÅ att själva symboliken 

i en ursäkt är viktigare för resultaten än materiell gottgörelse (BRÅ, 1999). Vi kopplar 

ovan studieresultat till teorier om reparativ rättvisa från både gärningsperson och 

brottsoffers synvinkel. Brottsoffers behov handlar om att få genuina svar från 

gärningspersonen kring brottet liksom att själv ärligt få tillfälle att adressera 

gärningspersonen vad brottet fått för konsekvenser i brottsoffret, vilket symboliserar att 

återupprätta sin självrespekt. Även gärningspersonens behov handlar om att möta upp 

brottsoffret och att ta på sig ansvaret för att gottgöra för skadan, vilket befriar denne 

från skuld. Handlingen symboliserar vidare i sig att brottsoffret ytterligare förstärks 

eftersom gärningspersonens handling bekräftar offrets värde och oskuld i frågan (Zehr, 

2002). Ur ett empowermentperspektiv ser vi ovan främst kopplingen till lyckad 

synergieffekt som innebär att två sammanslagna faktorer som till synes tycks stå i 

konflikt med varandra kan leda till att maximera varandras potential och skapa en större 

helhet (Katz, 1984). Avgörande för brottsoffers del menar forskningen vidare att en 

genuin gottgörelse från gärningspersoner leder till att brottsoffers rädsla för att bli utsatt 

igen, samt hämndbegär och självanklagelser reduceras markant (BRÅ, 1999; Choi et al., 

2010). I en jämförande studie mellan två världsdelar visar Sherman et al. (2005) 

dessutom att ovan helande effekter kan generaliseras för brottsoffer oavsett geografisk 

och social kontext i medlingssituationer (Sherman et al. 2005). Inom teori för reparativ 

rättvisa kopplar vi detta till brottsoffers behov av att gärningspersoner tar på sig ansvar 

för händelsen och på så vis dels befriar offret från skuld, och dels visar offret värdighet 

och respekt (Zehr, 2002). Utifrån ett empowermentteoretiskt perspektiv ser vi hur ovan 

process mellan brottsoffer och gärningsperson speglar en terapeutiskt stärkande process 



 

 42 

där hinder avlägsnas för självförverkligande. I processen ger parterna varandra adekvata 

insikter som enligt det marknadsorienterade empowermentperspektivet leder till att 

parternas inneboende vishet avtäcks och att frivilligt ansvarsfulla beslut kan fattas 

naturligt utan påtryckning. Teorin hävdar att självständiga beslut har reparerande och 

stärkande effekter vilket speglas i parternas stärkta självbilder och relation (Askheim, 

2007). Om någon av parterna blir tvingade att be om eller acceptera en ursäkt som visas 

i Choi & Severson, (2009), uteblir således ovan beskriven reparerande effekt. 

 

5.4 Medlarens roll 

 

Medlarens roll sätter själva ramen för medlingssituationen, och alla studier fastslår 

vikten av att medlaren uppfattas som rättvis och opartisk där bägge parters behov tas i 

beaktning (Choi & Gilbert, 2010; Wemmers & Cyr, 2006; BRÅ, 1999; Poulsson & 

Elton, 2002; Jakobsson et al, 2012; Rypi, 2015; Rypi, 2017). Enligt reparativ 

rättviseterori bygger principen på att båda parters behov ska tillgodoses för att skadan 

av ett brott ska kunna repareras (Zehr, 2002). Från ett empowermentperspektv om 

motmakt tas inom retributiv rättvisa ingen hänsyn till varken brottsoffers eller 

gärningspersoners bakomliggande behov vilket utgör en utsatt samhällsposition. Att en 

medlare i ett sammanhang av reparativ rättvisa tillgodoser båda parternas behov innebär 

en uppstärkande effekt för individer som befinner sig under ett retributivt förtryck 

(Askheim, 2007). Negativa symtom som kan uppstå om medlaren inte tar hänsyn till 

bägge parters behov är att insikter uteblir, parterna känner ingen tillit och att syftet med 

medlingen inte uppfattas. Känslomässigt innebär detta för båda parter att den 

reparerande tillfredställelsen uteblir med ökad ångest och rädsla som resultat (Choi & 

Gilbert, 2010; BRÅ, 1999; Rypi, 2015). BRÅ belyser även att i de fall medlaren är 

partisk riskerar ursäkten till offret att bli halvhjärtad (BRÅ, 1999). Anna Rypi visar 

vidare i en färsk studie hur det händer att medlarna pressar deltagare att ändra både 

utseende, kommunikation samt att dölja vissa aspekter av sin person i syftet att nå både 

ursäkt och förlåtelse i en medlingssituation (Rypi, 2017). Jacobsson et al. (2012) 

beskriver avslutningsvis en inneboende problematik i den svenska medlingsmodellen. 

Eftersom gärningspersoner avgör om medling ska ske eller ej får offret per automatik 

således en underordnad roll då många brottsoffer aldrig erbjuds möjligheten till 

medling. Likaså konstateras att gärningspersoner i vissa fall kan använda medling i 
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syfte av att få strafflindring och att socialtjänsten trycker på brottsoffer att ställa upp 

utan egen vinning (Jacobsson et al., 2012).  

Enligt reparativ rättviseteori tillgodoses ovan varken brottsoffers eller gärningspersons 

bakomliggande behov av att få genuin och korrekt information från motparten, vilket 

hindrar själva förutsättningen för genuina insikter och således en äkta reparerande 

ursäkt att manifesteras (Zehr, 2002). Enligt empowermentteorin sker således varken 

någon terapeutisk genuint stärkande process, ett frivilligt deltagande som bygger på 

insikt enligt marknadsorienterat perspektiv (Askheim, 2007), eller någon synergieffekt 

(Katz, 1984). Snarare tycks ovan forskningsresultat mer spegla ett sanktionerande 

förhållningssätt i linje med retributiv rättvisa i motsats till empowerment som motmakt 

eftersom medlingen i ovan situation inte bygger på genuina insikter eller frivillighet 

utan ett mer tillrättalagt eller bestraffande förhållningssätt (Askheim 2007).  

 

6. Diskussion 

 

I följande kapitel diskuterar vi vår studies resultat, metod, samt ger förlag till framtida 

forskning. 

 

      6.1 Resultatsammanfattning 

 

Syftet med denna litteraturstudie har varit att undersöka huruvida svensk lagstiftnings 

intention kring medling för unga lagöverträdare och deras offer uppnår den avsedda 

stärkande och reparerande funktionen för bägge parter, och, om så är fallet, på vilket 

sätt? I vår studie, som sammanfattat och analyserat forskningsläget i arton aktuella 

studier, framkommer det att lagstiftningens avsikter uppnås i det stora hela. Den 

samtida forskningen konstaterar en mestadels hög tillfredställelse hos både 

gärningspersoner och brottsoffer efter medling. Resultaten visar även på stor 

samstämmighet med de tidigare litteraturöversikterna vi redovisat under avsnitt 1.7. 

Skillnaden består dock i att de sentida översikterna fokuserar på återfallsprevention, 

vilket inte omfattas av vårt syfte. Våra valda teorier om reparativ rättvisa och 

empowerment bekräftar tydligt hur parterna genom att mötas och höras, når avgörande 

terapeutiska insikter om varandras betingelser som leder till att gärningspersoner ber om 

ursäkt så att båda parter stärkta kan gå vidare i livet. En avgörande del i processen är att 

de uppnådda insikterna leder parterna till ömsesidig empati och att en genuin ursäkt från 
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gärningspersonen kan accepteras. Under dessa omständigheter kan medlingsprocessen 

också leda till försoning mellan parterna. Forskningen visar även på medlingssituationer 

då reparerande och förstärkande omständigheter inte uppnås. Det kan handla om att 

medlaren är partisk och inte ger båda parter samma utrymme för sina behov. Det kan 

också handla om att medlaren medvetet utsätter parterna för press att tillrättalägga 

karaktärsdrag, bakgrund, utseende och språk i syfte att uppnå försoning, vilket dock i 

praktiken inte leder till någon genuin reparation som är baserad på verkliga 

förhållanden, och således kan situationen bli direkt skadlig för de inblandade. Slutligen 

visar svensk forskning på att den svenska medlingsmodellen idag inte är helt jämlik 

eftersom förfarandet är mer gärningspersonsfokuserat då gärningspersonen i Sverige har 

beslutanderätt kring huruvida medling ens blir aktuellt. Således hamnar många 

brottsoffer i en strukturellt underordnad position. Sålunda kan argumenteras huruvida 

den svenska lagstiftningens intentioner om att båda parter ska gynnas i praktiken når 

fram hela vägen.   

 

         6.2 Resultatdiskussion 

 

Vår slutledning är att forskning inom fältet visar på att medling i vår samtid i Sverige är 

ett traditionellt men idag ovanligt forum där disparata delar av vårt samhälle fredligt kan 

mötas, för att individer ska ta ansvar, där de utsatta kan läkas och slutligen därmed 

alienationen i samhället kan minska. Istället för att öka konflikter och avstånd mellan 

parter ger metoden de inblandade en möjlighet till dialog, möte, förståelse och kanske 

till och med försoning. Metoden fokuserar på individers förmåga till växande, 

delaktighet och ansvar i sitt eget liv och för den värld han eller hon lever i. Metoden 

litar med andra ord på människors potential, och ger dem ansvar istället för att betrakta 

dem som barn som behöver uppfostras. Den tidigare forskningens resultat som vår 

studie presenterar står i kontrast till den rådande politiska diskussionen som inte enbart 

förespråkar den retributiva rättvisemetoden utan även uttrycker en önskan om att 

förstärka den genom än hårdare straff. Likaså pekar den tidigare forskningen på att ett 

retributivt förhållningssätt kan leda till en större polarisering i samhället där människors 

trasiga relationer cementeras istället för att repareras, vilket även BRÅ´s dagsaktuella 

rapport speglar (BRÅ, 2018). I linje med reparativa rättviseteorier anser vi det logiskt 

försvarbart att relationer på mikronivå står i direktkorrespondens med relationer på 

makronivå (Lindqvist & Nygren, 2006). Om människor mår bättre genom att de får 
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goda relationer och en positivare självbild, ställer de förmodligen till med färre nya 

problem och får istället nya idéer. Återfaller människor inte i brott besparas 

samhällsmedborgare dessutom både lidande och pengar. Förmodligen påverkar även 

offrens mående på mikronivå också samhället på en makronivå. Rehabiliterade 

brottsoffer är inte längre traumatiserat konfliktfyllt reaktiva eller deprimerade, vilket 

torde gynna samhället både relationellt och ekonomiskt. Brottsoffers ökade förståelse 

för gärningspersoners betingelser bidrar naturligtvis även till en kollektivt 

medvetandehöjande effekt på makronivå, som istället för att separera kan förena 

människor och påverka den politiska diskussionen till mer konstruktiva och således 

även mer effektiva brottspreventiva samhällsmetoder i linje med BRÅ´s 

rekommendationer och den rådande kriminalpolitikens intentioner (BRÅ, 2018; 

Tärnfalk,2007).  

 

Trots att medling som metod går i linje med den i Sverige rådande kriminalpolitikens 

perspektiv är medlingsverksamheten i Sverige på kraftig nedgång i kontrast till Norge, 

Finland och Danmark som alla har väl förankrade medlingsverksamheter. Dessa länder 

har i motsats till Sverige nationella samordnare på statlig nivå vilka hjälper till att 

kvalitetssäkra, kompetenshöja och utveckla metoden (Jacobsson et al., 2018). Mot 

bakgrund av vår studies resultat anser vi det anmärkningsvärt att Sverige i rådande 

dagsklimat inte följer samma linje. Dels eftersom medlarens kompetens enligt vår studie 

är avgörande för medlingens kvalitet och resultat, och dels för att kommunerna inte 

följer likhetsprincipen då de enligt lag är skyldiga att erbjuda medling till alla 

gärningspersoner under 21 år (SoL 5:1c; RF 1;9). Vidare rekommenderar vi en 

diskussion kring hur den svenska medlingsmodellen underordnar brottsoffren vad gäller 

valmöjlighet och tillgänglighet. Kanske skulle ett medlingsmotiverat brottsoffer kunna 

ha en positivt underbyggande effekt på unga gärningspersoners vilja till medverkan? 

Avslutningsvis vill vi även poängtera hur ett förtydligande av metoden i rättssystemet 

skulle kunna avlasta detsamma från mindre allvarliga brott och således spara pengar åt 

stat och skattebetalare. Och inte minst hindra unga människor för att gå in i en 

brottskarriär vilket borde intressera socialtjänsterna runt om i Sverige. 
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6.3 Metoddiskussion 

 

Syftet med litteraturstudier är oftast att göra en sammanställning över den befintliga 

litteraturen inom ett specifikt område. Många gånger är mängden litteratur 

överväldigande och därav är det av stor vikt att använda en metod för att avgränsa sig. 

Vi började därför sökprocessen genom att skapa olika inklusions – och 

exklusionskriterier utifrån vår studies syfte och frågeställningar. Eftersom vår studie är 

en integrerad litteraturstudie har vi kunnat använda både kvalitativ och kvantitativ 

forskning som empiri. Analysen har således utformats genom att söka efter olika teman 

i den funna empirin. En annan typ av metod hade med andra ord kunnat presentera ett 

annat resultat (Whittemore & Knafl, 2005). 

 

En svaghet med metodvalet kopplat till just vårt syfte är den uppenbara bristen på 

tillgängliga studier över svenska förhållanden som empiri, då de flesta artiklar vi 

inkluderat istället speglar internationella betingelser och således riskerar signifikanta 

kulturella skillnader. Å andra sidan kan ju internationella studier som går i linje med de 

svenska förhållandena, som i vårt fall, bidra till att generaliserande slutsatser är lättare 

att göra. Eftersom vår studies resultat dock endast bygger på 18 studier kan inte vårt 

resultat i samma omfattning som en kvantitativ metods resultat anses vara helt 

generaliserbart. Ytterligare aspekt kring metodval som skulle kunna vara svagt är att 

den empiri som vi tolkar redan tolkats och därför innebär att resultatet bygger på 

sekundärdata. Dock har vi läst de inkluderade studierna flera gånger för att undvika att 

resultaten förvrängs och feltolkas för att på så vis kvalitetsgranska vår empiri och öka 

trovärdigheten vilket torde ses som en styrka för vår studie. Vi har även i egenskap av 

att vara två forskare analyserat både studier och resultat var för sig för att undvika 

enögdhet och att missa relevanta aspekter. För att ytterligare hjälpa till att stärka vår 

trovärdighet genomförde vi efter våra två inledande empirisökningar en tredje sökning 

för att försäkra oss om att vi inte exkluderat viktig empiri av misstag vilket torde öka 

vår studies tillförlitlighet. Vårt val att använda en integrativ litteraturstudie torde också 

öka trovärdigheten då metoden inkluderar både kvantitativ och kvalitativ forskning 

eftersom kvantitativa studier naturligt ger en ökad generaliserbarhet och kan styrka de 

kvalitativa resultaten. Slutligen vill vi medvetandegöra hur våra teorival kan 

problematiseras. Både empowerment och reparativ rättvisa skulle kunna användas i fel 

syfte. Inom empowerment kan ansvar för utsatta positioner förskjutas till individen på 
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ett problematiskt vis vilket leder till en ytterligare marginalisering för redan utsatta. Vi 

hoppas att det tydligt dock framkommer i vår studie hur vi inte använt teorin på detta 

sätt, utan i förstärkande syfte. Vad det gäller reparativ rättvisa så kan teorin användas i 

generaliserande syften vilket förenklar komplexa situationer. I många fall är det till 

exempel inte en självklarhet vem som är gärningsperson och offer vilket gör teorin 

svårtolkad då den förutsätter att ansvarsförhållandena i viss mån redan är klara. I vårt 

fall är förutsättningen dock att en gärningsperson redan innan medlingen äger rum, tagit 

på sig ansvaret vilket förenklar vår tillämpning av teorin i denna studie. Styrkan av att 

välja de teorier vi gjort framför till exempel stämplingsteorin som de flesta studier kring 

medling tycks tillämpa är dock just det hälsosamma egenansvaret. Vi är förstås 

medvetna om att stämplingseffekten existerar liksom stigmatisering för de som dragits 

in i svårigheter av diverse slag. Stämplingsteorin riskerar dock i vår mening att bli väl 

tydligt politiserad eftersom ansvaret helt läggs ut på omgivningen, vilket vi anser är 

långt från hela sanningen.  

 

6.4 Förslag till vidare forskning 

 

Vi ser ett uppenbart behov av kunskapsuppbyggnad kring området medling vid brott 

eftersom det uppenbarligen finns en generell kunskapsbrist kring metoden samt en brist 

på studier avseende svenska förhållanden. För att möjliggöra framtida studier behöver 

det också finns en praktisk verklighet som kunskapen kan byggas på. Utan verksamhet 

går det inte att bedriva forskning eftersom det inte finns någon empiri, vilket vi nu 

riskerar då allt färre medlingsuppdrag förmedlas i kommunerna och kunskapen om 

metoden urholkas. Med andra ord finns här inte bara behov av forskning utan även 

behov av praktik. Utan nationell anknytning blir man helt hänvisad till internationella 

studier och den praktik som sker där, vilket alltid ger ett till viss del vinklat resultat då 

det kan råda lokala kulturella skillnader. Dock ser vi ett generellt behov av fler noggrant 

utförda longitudinella studier där man undersöker medlingsmedverkande brottsoffer och 

unga gärningspersoner under tid för att på så vis kunna mäta skillnader i mående över 

tid och återfall i brott över tid.  
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 7.1 Bilaga 1. 

 
Detaljerad litteratursökning: 
 
Vi startade den internationella sökningen i databasen Discovery som är en övergripande 

sökfunktion och redovisar träffar från flera olika databaser. För att optimera vårt urval 

använde vi oss av Boolean logik som innebär att kombinera olika sökord med AND, OR 

och NOT (Booth et. al, 2012). Eftersom medling är ett så pass smalt forskningsfält 

räckte det dock för oss att endast använda AND för att underlätta vår initiala 

avgränsning.  

 

Då en sökning på mediation genererar för många irrelevanta svar inriktade vi oss redan 

från början på att söka mediation AND victim offender och fick 4186 träffar. Antalet 

träffar var fortfarande för högt och vi sökte därför som nästa steg på flera sökord; 

mediation AND ”victim offender” AND ”restorative justice” AND juvenile vilka 

speglar våra kriterier, och fick då 457 träffar. Andra kriterier för sökningen var artiklar i 

fulltext samt peer rewieved vilket genererade 251 träffar. Enligt bibliotekarien som varit 

involverad i sökprocessen är Discovery dock inte en helt pålitlig sökmotor och därför 

behöver resultat från Discovery kontrolleras genom att undersöka hur träffarna är 

fördelade på andra sökmotorer genom funktionen Content Provider. För att kontrollera 

att vi inte missat relevanta databaser tog vi hjälp av högskolans ämnesguide för 

databaser rörande socialt arbete. Där listades utöver de databaser vi fått upp även 

PubMed. För att säkerställa att vi trots allt inte missat någon viktig databas sökte vi 

även på ämnesguiderna för kriminologi och psykologi via bibliotekets hemsida där dock 

inga andra resultat gick att finna.  

 

Internationell sökning i tabellformat 
Sökord:  Databas:  Antal träffar:      
 
  
mediation AND victim offender  Discovery  4186 
 
 
mediation AND “victim offender”  

AND “restorative justice” AND juvenile  457 

-“- med peer reviwed   303 

-“- och full text    251 
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Academic Search Elite     94 

SocIndex     91   

PsycINFO     14 

Complementary Index     16 

Social Sciences Citation Index     12 

Business Source Index      7 

Scopus       5 

Academic OneFile      4 

Supplemental Index       2 

Directory Of Open Access Journals      1 

JSTOR Journals       1 

Teacher Reference Center       1 

Medline        1 

ScienceDirect        1 

J-STAGE         1 

 

 
Vidare sökte vi på respektive sökmotor med samma urvalsord som vid Discovery för att 

kontrollera resultaten. Under samtal med bibliotekarien fick vi information om att vi bör 

borste ifrån de databaser som inte är tillgängliga via HIG som redovisas nedan. 

Databaserna vi använt är således: Academic Search Elite, SocIndex, PsychInfo, Social 

Sciences Citation Index, Scopus, Teacher Reference Center, MedLine, Science Direct.  
: 
 
Sökning: Sökmotor:   Disciplin: 
 Träffar: 
 
 
1 Academic Search Elite   Blandat  94 

 

1 SocIndex   Socialt Arbete  90 

  

1 PsycINFO   Psykologi och   14 

   angränsande ämnen  

 

1 Complementary Index   Ej tillgänglig från HIG 

 

1 Social Sciences Citation Index   Socialt Arbete  17 

 

1 Business Source Index  Ej tillgänglig från HIG 

 

1 Scopus   Blandat   23 
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1 Academic OneFile  Ej tillgänglig från HIG 

 

1 Supplemental Index   Ej tillgänglig från HIG 

 

1 Directory Of Open Access Journals  Ej tillgänglig från HIG 

 

1 JSTOR Journals   Ej tillgänglig från HIG 

 

1 Teacher Reference Center   Blandat   1 

 

1 Medline   Medicin   1 

 

1 ScienceDirect    Blandat   2 

 

1 J-STAGE    Ej tillgänglig från HIG 

 

Tillagd databas PubMed som inte framkom i Discovery:  Medicin,   1 

    Omvårdnad 

    Psykiatri 

 

Slutligen avgränsades de studier som inte var relevanta för vår valda tidsram.  

 

Svensk sökning 

Vad gäller studier kring medling vid brott på svenska språket finns ett begränsat utbud 

av litteratur. Eftersom den svenska litteraturen dock är av särskilt stort intresse för vår 

studie har vi medvetet gjort sökningen annorlunda som vi redovisat ovan under 

inklusions- och exklusionskriterer.  

 

Vi inledde sökningen med sökordet medling i sökmotorn Discovery som genererade 

1005 träffar. Tillsammans med den initiala internationella sökningen utgör denna första 

avgränsning 5191 träffar totalt som återfinns i det blå träddiagrammet på sida (22). 

 

Nästa sökfras var medling vid brott som genererade 75 träffar. Av dessa var noll peer 

rewieved. Artiklar med fulltext gav däremot 53 träffar. Dessa är fördelade som 2 träffar 

på SwePub och 51 på BASE. På grund av det låga antalet träffar såg vi ingen anledning 

att använda boolean-systemet med AND, OR eller NOT i vår sökning på svenska.  
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Nästa steg i sökning innebar att via bibliotekets ämnesguide åter söka på socialt arbete 

och de databaser som rekommenderas där varvid vi fann Libris. För att säkerställa att vi 

inte missat någon viktig databas sökte vi även på ämnesguiderna för kriminologi och 

psykologi via högskolans biblioteks hemsida vilka inte gav fler alternativ. Eftersom 

Discovery inte anses som en helt pålitlig databas fick vi likt den internationella 

sökningen under denna granska varje listad databas manuellt enligt nedan: 

 
 
Svensk sökning i tabellformat 
  
Sökord:  Databas:  Antal träffar:   
 

Medling vid brott Discovery       75 

-”- peer rewived -”-       0 

-”-  -”- fulltext  -”-      53 

 

Medling vid brott  Libris      20   

SweBup        7  

  BASE      50 

 

Studier som inte publicerats inom relevant tidsram exkluderades.  

 

Eftersom våra sökningar visade brist på dagsaktuella studier kring unga 

gärningspersoner valdes slutligen att göra en ytterligare sökning utan åldersbegränsning 

rörande de senaste tre åren för att förvissa oss om att vi inte missar signifikant 

forskning. Det visade sig dock inte finnas för vår studie nämnvärt relevant empiri, då de 

senaste årens studier varit inriktade på genusaspekter vid medlingssituationer. Från 

2015 inkluderades därför endast en studie som motsvarade övriga inklusionskriterier.  


