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Victim offender mediation is practiced to less extent in Sweden despite the method being a 
statutory municipal obligation. Recommendations from the existing research is to investigate 
the identified problems of mediation. In the first part of this qualitative study an integrative 
literature study has been applied to existing research on the experiences of professional 
mediators. The second part of the study is conducted through interviews with politicians with 
emphasis on the fact that a statutory municipal method is used to less extent while the nation 
is calling for crime prevention. The results are subsequently analyzed from organizational 
theory and new public management theory. The results show that there are uncertainties about 
the mediator's position in the legal system, indicating a discrepancy between the legislature´s 
intention and the social regulation and the practical activities, thus indicating existing 
exclusion processes within the mediation system. The results of the study also show that the 
legislation needs to be modified as to meet the need of social work with youth offenders. The 
increased debate regarding juvenile delinquency and the demand of punitive policies has 
created a polarization in society where the attitudes and knowledge of victim offender 
mediation as a method are disparate thus creating the paradox of calling out for new methods 
contrary using existing ones that are evaluated, implemented and legislated, such as victim 
offender mediation. 
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1 Bakgrund 
 
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. 
 
Harpsund den 16 mars 2006    Göran Persson 

Thomas Bodström 
(Justitiedepartementet) 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen föreslår regeringen ett antal ändringar i reglerna om ingripanden mot och behandling av unga 
lagöverträdare. Förslagen är bl.a. ett led i arbetet som inleddes genom reformen 1999 med att vidareutveckla 
och förbättra påföljdssystemet för unga i åldern 15 till 21 år som gjort sig skyldiga till brott. Förslagen syftar 
också till att förbättra möjligheterna att tidigt ingripa för att motverka att personer under 15 år utvecklar en 
kriminell livsstil. 

Att samhället reagerar med lämpliga och väl avvägda åtgärder är av väsentlig betydelse för att förhindra att 
unga begår brott. Med dessa utgångspunkter föreslår regeringen bl.a. följande. 

Påföljden överlämnande till vård inom socialtjänsten får en annan avgränsning genom att den unge, för att 
överlämnas till vård, skall ha ett särskilt behov av vård eller annan åtgärd som syftar till att motverka att den 
unge utvecklas ogynnsamt. Påföljden byter även beteckning till ungdomsvård. 

Ungdomstjänst införs som en ny påföljd för unga lagöverträdare. Påföljden verkställs av socialtjänsten och skall 
bestå av oavlönat arbete samt annan särskilt anordnad verksamhet. Ungdomsvård kan kombineras med 
ungdomstjänst. 

Stödet till unga personer, även till dem under 15 år, förstärks. Socialtjänstens insats kontaktperson 
vidareutvecklas. En särskilt kvalificerad kontaktperson skall kunna utses om den unge är i behov av särskilt stöd 
och särskild vägledning för att motverka en risk för missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig 
verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende. 

Medling skall finnas tillgängligt i hela landet. Kommunerna åläggs att sörja för att medling med anledning av 
brott kan erbjudas när gärningsmannen är under 21 år. Vidare görs ändringar i bl.a. bestämmelsen om 
åtalsunderlåtelse för unga i syfte att stärka medlingens roll i rättsprocessen. 

Skyndsamhetskravet vid handläggningen av mål mot unga utvidgas till att avse alla brott med fängelse i 
straffskalan. 

Därutöver behandlas vissa ytterligare frågor som har att göra med domstolarnas handläggning av ungdomsmål 
samt vissa straffprocessuella frågor. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2007 med undantag för förslaget om medling som 
obligatorium för kommunerna, vilket föreslås träda i kraft den 1 januari 2008. 

(Regeringens proposition 2005/06:165, Ingripande mot unga lagöverträdare Prop. 2005/06:165) 
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1.1 Problemområdet 
Den här studien tangerar flera olika fält så som socialt arbete, kriminologi, viktimiologi och 
sociologi. Till stor del analyserar studien genom olika teorier myndigheters samverkan kring 
en lagstadgad metod för barn och ungdomar som av olika anledningar begår brott. Ytterst 
handlar dock den här studien om svårigheterna kring att mötas som människor i ett samhälle 
där en stor del av de sociala relationerna regleras och sköts av professionella.  
 
Mitt intresse för föreliggande studie föddes ur den till synes fruktlösa kriminalpolitiska 
debatten som med hjälp av media framställer en råare och ökande kriminalitet bland barn och 
ungdomar. Debatten har skapat en polarisering mellan dem som kräver hårdare straff och 
tuffare tag, och dem som istället förespråkar samhällsreformer och alternativa vägar för de 
barn och ungdomar som av olika anledningar begår brott. Polariseringen är ett globalt 
fenomen och som svar på det ökade trycket att minska brottslighet bland barn och unga har 
olika modeller med ursprung i teorin om restorative justice, översatt till svenska reparativ 
rättvisa, vuxit fram. Modellerna utgör alternativa vägar till det rådande retributiva 
rättssystemet som bygger på idéer om straff, internering och till och med fängelse för barn 
(Reyes-Quilodran, LaBrenz & Donoso, 2019). Kriminologisk forskning har sedan länge 
upprepade gånger konstaterat att högre straff inte avskräcker människor att begå brott, utan att 
det tvärtom på sikt leder till en ökad kriminalitet i samhället (Chalfin & McCrary, 2017). 
Likaså är det också konstaterat att de insatser som har minst avskräckande effekt på unga 
brottslingar är de som avser straffens stränghet (Wesburd, Farrington och Gill, 2017).  
 
Ett fenomen som konstaterats öka under de senaste tjugo åren är social exkludering. Social 
exkludering härleds till flera tätt sammanflätade faktorer vilka skapar 
marginaliseringsprocesser som bland annat innebär en ökad otrygghet och kriminalitet (Al-
Khamisi & Sjöberg, 2018; Pierson, 2010; Socialstyrelsen, 2010). Brottsförebyggande rådet, 
Brå, konstaterar i en rapport (2018) att frånvaro av insatser från samhället i socialt 
exkluderade områden i Sverige har lett till just ökade känslor av otrygghet hos befolkningen 
samt att parallella samhällsstrukturer utvecklats.  
 
Enligt Brås rapport är parallella samhällsstrukturer ett begrepp som polisen använder för att 
beskriva en disparat uppsättning problem som kan härröras till vissa fenomen, bland annat en 
ökad kriminell aktivitet. Gemensamt för många av dessa fenomen är att de kan kopplas till 
grupper med en egen kollektiv logik där gruppens bästa tolkas av tongivande aktörer och där 
även gruppens främsta prioriteras framför individens rättigheter. Dessa konstellationer utgörs 
många gånger av människor som sällan interagerar med människor utanför den egna gruppen, 
och individerna befinner sig ofta utanför flertalet samhällsfunktioner eftersom de är 
okvalificerade inför socialförsäkringssystemen. Likaså bor de vanligtvis i andra hand och är 
exkluderade från den reguljära arbetsmarknaden vilket försvårar arbetet för rättsväsendet. 
Rapporten bekräftar hur dessa parallella samhällssystem byggts upp i särskilt utsatta och 
socialt exkluderade områden. En särskilt problematisk parallell samhällsstruktur är den som 
består av kriminella grupperingar som står utanför samhället genom att lösa konflikter på 
egen hand utan att blanda in rättssystemet och istället löser dessa genom våldsbrott. I socialt 
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exkluderade och särskilt utsatta områden handlar våldsbrottsligheten ofta om olika former av 
just vedergällning (Brå, 2018).   
 
Å ena sidan konstaterar rapporten att det finns en frustration hos medborgarna kring hur 
samhället tycks stå handfallet mot kriminella krafter, och informanterna förmedlar 
upplevelsen av att ha blivit övergivna samt att polis och rättsväsende agerar för slapphänt. Å 
andra sidan uttrycker många av de yngre informanterna, och av dessa är majoriteten män, ett 
lågt förtroende för polisen som de uppger behandlar dem respektlöst, fattar felaktiga beslut 
och besvärar oskyldiga. För att vända denna utveckling uppmanar Brå alla aktörer i samhället 
att satsa på ett holistiskt perspektiv, metodutveckling, förebyggande insatser framför 
koncentration på lagföring och andra retributiva metoder eftersom de mängder av satsningar 
som under många år gjorts från olika aktörer uppenbarligen inte fungerat då problemen 
kvarstår. Olika samhällsfunktioner behöver enligt Brå i högre grad samarbeta med varandra 
och även med civilsamhället utifrån ett brottsförebyggande och behandlande perspektiv (Brå, 
2018).  
 
Den framlidne norske kriminologen Christie, sedd som en förgrundsgestalt för reparativ 
rättvisa, argumenterar i sin klassiska artikel Conflict as property (1977) hur den utveckling 
som skett i västvärlden berövat parterna i konflikter rätten att själva äga konflikten. Staten har 
fråntagit målsägande och den misstänkta konflikten och skapat regler för hur dessa bäst ska 
skötas, vem som ska tala och vad som innebär ett rättvist straff. Christie menar att staten har 
en vinning i att reglera konflikter. Inledningsvis handlade denna vinning om att bötfälla 
förövare i skattegenererande syfte, vilket i den samtida industrialiserade världen har ersatts av 
ett maktbehov som staten ger uttryck för genom att koppla in professionella med ändamål att 
lösa konflikter.  
 
Christie beskriver att de professionella som tar över konflikter från inblandade parter är 
advokater, åklagare, domare och socionomer. Experternas mål är vidare att transformera 
konflikten till en icke-konflikt och på så vis förvandla två oeniga parter till ett offer utan egen 
talan och en gärningsperson i behov av behandling. Christie argumenterar att konflikterna i 
det industrialiserade samhället inte enbart bestulits utan även till stor del försvunnit, och att en 
konsekvens av detta är att även de sociala relationer som tidigare hanterat tvister och 
spänningar mellan människor numera saknas (Christie, 1977).  
 
Christie konstaterar också i ett annat klassiskt verk Hvor tett et samfunn? (1982) att det är 
lättare att se människor vi inte har sociala relationer till som kriminella. Det innebär att ju 
färre sociala interaktioner människor har till varandra i ett samhälle, desto fler kriminella 
konstrueras (Christie, 1982). Även i det brottsofferstödjande arbetet kriminaliseras sociala 
problem genom att vissa brottsutsattas sätt att leva och uppföra sig bidrar till att de 
konstrueras som potentiella brottslingar, och där brottsofferstödet bedrivs i brottspreventivt 
syfte. Forskningen visar att framförallt unga män från socialt exkluderade förorter konstrueras 
som presumtiva lagöverskridare (Hansen Löfstrand, 2009). 
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Medling vid brott är en av de metoder som har sitt ursprung i reparativ rättvisa. Idén bygger 
på tankegångarna att de som är direkt inblandade i en konflikt också är de som ska ta ansvar 
för konflikten och reda ut den tillsammans med en neutral medlare. Syftet är att rehabilitera 
gärningspersoner som helt eller delvis erkänt sig skyldiga för ett brott men också att ge de 
brottsoffer som blivit drabbade upprättelse (Zehr, 2015).  
 
1.2 Relevans för socialt arbete som vetenskap och profession 
Socialpolitiska insatser är av central betydelse för socialt arbete. I det här avsnittet kommer 
jag att redogöra för min studies relevans för socialt arbete som vetenskap och profession.  
 
Medling vid ungdomsbrott är i Sverige lagstadgad sedan år 2002. Sedan år 2008 är alla 
kommuner skyldiga att erbjuda gärningspersoner medling med sitt brottsoffer när 
gärningspersonen är under 21 år och anklagad för ett brott som enligt straffskalan kan ge 
fängelse som påföljd (SoL 5 kap. 1 c §; Brå, 2007). En omfattande aspekt av lagen om 
medling vid brott (2002:445) fokuserar på parternas välmående och framtida relationer. Lagen 
ligger följaktligen dels i linje med Sveriges rådande kriminalpolitiska perspektiv för 
ungdomar som begår brott, och dels med det sociala arbetets relationella arbetsform på 
individnivå. Enligt regeringspropositionen från 2002 framgår det också att syftet med att 
lagstadga medling var att göra metoden rättssäker och tillgänglig enligt den juridiska 
likhetsprincipen (1 kap. 9 § RF).  
 
År 2008 upphörde Brås ansvar för medlingsverksamheten och Socialstyrelsen blev tilldelat 
det övergripande ansvaret för medling i Sverige. Somliga kommuner har valt att ha en egen 
medlingsverksamhet, medan andra valt att samarbeta med andra kommuner eller ingå i 
regionala nätverk. Verksamheternas samverkansparter är i första hand polisen, åklagaren, 
socialtjänsten och kriminalvården. Uppdraget att medla utförs till övervägande del av de 
tjänstemän som arbetar hos kommunernas socialtjänst, men trots att medling är en utvärderad 
och obligatorisk kommunal skyldighet för metoden en tynande tillvaro i Sverige (Jacobsson & 
Wahlin, 2017). 
 
Ett av de kriminalpolitiska perspektiv som råder i Sverige betraktar ungdomskriminalitet som 
behandlingsbart. Därför anses inte enbart konventionella retributiva straffrättsliga principer 
vara gynnsamma, utan barn och ungdomar som begår brott behandlas traditionellt utifrån en 
socialrättslig rehabiliterande utgångspunkt i Sverige (Sjöblom & Wiklund, 2012). När ett barn 
anklagas för ett brott startar således två parallella processer. Dels initierar åklagaren en 
förundersökning och dels inleder socialnämnden en utredning som avser barnets sociala 
situation och som syftar till att utreda barnets behov av stöd och skydd från samhället. Den 
sociala utredningen utgör sedermera grunden för det yttrande kring socialnämndens 
behandlingsplan som åklagaren begär in från socialnämnden när beslut om eventuell 
åtalsunderlåtelse ska fattas. Yttrandet från socialnämnden sammanflätar således de 
straffrättsliga och socialrättsliga processer som sker parallellt i samband med att ett barn 
anklagas för ett allvarligt brott (11§ LUL; 17 § LUL; Tärnfalk, 2014). Med utgångspunkt i det 
ovan beskrivna förfarandet är åtalsunderlåtelse istället för fängelsestraff gängse förfarande för 
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ungdomar som gör sig skyldiga till brott, och dessa ungdomar utgör därför en klientgrupp 
inom socialtjänstens öppna verksamheter (Sjöblom & Wiklund, 2012).  
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1.3  Relevans för forskningsprofilen hälsofrämjande arbetsliv  
Med anledning av Högskolan i Gävles forskningsprofil hälsofrämjande arbetsliv kommer jag i 
förestående avsnitt redogöra för min studies relevans i relation till denna.  
 
De ungdomar som i Sverige kommer i kontakt med den sociala barnavården och omhändertas 
för samhällsvård har ofta ett problematiskt beteende som uppmärksammats av skolan eller 
polisen. Det finns två huvudgrupper av unga som anmäls till socialtjänsten och dessa utgörs 
av unga som far illa på grund av olika missförhållanden i hemmet, eller som riskerar att fara 
illa på grund av sitt eget beteende vilket innebär missbruk, kriminalitet eller annat 
självdestruktivt beteende. Även om tydliga tecken på missförhållanden i hemmet saknas kan 
föräldrar behöva samhällets stöd för att barn och ungdomar ska lyckas bryta ett destruktivt 
beteende.  
 
De insatser som finns inom den sociala barnavården för ungdomar som har grava 
relationsproblem, som missbrukar eller begår brott varierar från öppna insatser till placeringar 
inom familjehem, HVB-hem eller på institutioner som drivs av Statens institutionsstyrelse, så 
kallade §12-hem. Beteenden som kriminalitet, missbruk och andra självdestruktiva handlingar 
klassas som normbrytande av samhället och riskerar att bli det som definierar ungdomen 
vilket kan skapa en identitet som likställs med problem.  
 
De unga som visar ett normbrytande beteende i tidig barndom är de som löper störst risk att 
utveckla en stadig kriminell karriär (Andershed & Andershed, 2005). Likaså orsakar den 
grupp av barn som tidigt utvecklar ett normbrytande beteende stora problem och lidande för 
dem själva, deras anhöriga och andra människor i deras närhet så som skolkamrater och 
lärare. Många av dessa barn kommer i kontakt med den sociala barnavården när de är 
ungdomar och är den grupp av unga som forskningen konstaterat klarar sig sämst som vuxna 
(Sjöblom & Wiklund, 2012).  
 
Barn och ungdomar är en särskilt sårbar grupp då deras möjlighet att själv påverka sin 
livssituation är begränsad. Samhället har följaktligen ett extra ansvar för de barn- och 
ungdomar som av olika skäl får insatser inom den sociala barnavården. Forskningen visar att 
de barn som befinner sig i samhällets vård har en mycket dålig skolunderbyggnad, och för de 
barn och ungdomar som befinner sig i institutionsmiljöer har det konstaterats att en fullvärdig 
skolgång inte uppfylls (Skolinspektionen, 2010). Betygen från årskurs nio ger en stark 
förutsägelse om ett barns kommande framtid oavsett vilken socioekonomisk position barnet 
befinner sig i. Ett allvarligt orostecken är det tydliga sambandet mellan de som begår 
självmord och de som saknar betyg från nionde klass (Jablonska et al., 2009; Sörberg Wallin 
et al., 2018). Likaså visar forskning att barn som är placerade i samhällets vård har sämre 
hälsa, både fysiskt och psykiskt, än jämnåriga barn som bor i det egna hemmet (Kling, 2010; 
Sallnäs, Wiklund & Lagerlöf, 2010 a).  
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De insatser som ett barn eller en ungdom får av samhället påverkar således individens 
kommande livschanser under hela livsloppet. I svensk rätt är likhetsprincipen fastlagd och 
innebär att domstolar och förvaltningsmyndigheter ska beakta allas likhet inför lagen (1 kap. 9 
§ regeringsformen). Att en lagstadgad kommunal insats så som medling vid brott inte följer 
likhetsprincipen blir i ljuset av ovan än mer problematiskt. Den svenska välfärdsmodellen 
förutsätter en hög sysselsättningsgrad och att delta i arbetslivet är en central norm i det 
svenska samhället. Att individer på grund av misslyckad skolgång och ohälsa inte kan ta sig 
in på arbetsmarknaden kan således resultera i en exkluderad position från arbetslivet men 
också från de socialförsäkringssystem som förutsätter en anställning eller en tidigare 
anställning. Utan tillgång till välfärdssystemen får människor en begränsad möjlighet att 
självständigt kunna förändra sin livssituation. För socialt arbete som profession är människor 
som lever i social exkludering i hög utsträckning en betydande klientgrupp (Högskolan i 
Gävle, 2018).  
 
I relation till Högskolan i Gävles forskningsprofil om hälsofrämjande arbetsliv vill jag påstå 
att brottsprevention och konflikthantering är ett synnerligen relevant forskningsområde 
eftersom ett icke rehabiliterat normbrytande beteenden hos barn och ungdomar med stor 
sannolikhet bidrar till en misslyckad skolgång och en ohälsa som påverkar dessa individers 
livschanser under hela livsloppet. Det torde också vara intressant att medlare som 
yrkesverksam grupp får uttala sig om sitt arbete och sina arbetsvillkor. 
 
 
1.4 Syfte och frågeställningar 
Syftet med den kommande studien är att genom en kunskapsöversikt undersöka professionella 
medlares erfarenheter och upplevelser av medlingens möjligheter och hinder för att nå 
förståelse mellan unga gärningspersoner och deras offer. Syftet är också att genom intervjuer 
med politiker inom området undersöka orsaken till att medling i allt mindre omfattning 
erbjuds trots att det är en lagstadgad kommunal skyldighet.  
 
Frågeställningar: 

• Hur beskriver den tidigare forskningen professionella medlares erfarenheter och 
upplevelser av medling vid ungdomsbrott?  

• Hur motiverar politiker medlingens nedgång? 
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2 Befintlig forskning om medling för unga lagöverträdare 
I föreliggande avsnitt kommer jag att redogöra för det befintliga forskningsområdet vad avser 
medling för unga lagöverträdare och vilka svar som sedan tidigare finns kring mina 
forskningsfrågor. 
 
Tidigare forskning kring medling som metod vid ungdomskriminalitet består främst av 
internationella studier och internationell litteratur. I Sverige är inte forskningsfältet lika 
omfattande och påbörjades i samband med en nationell försöksverksamhet kring medling år 
1998. Forskningsfältet utgörs framförallt av kunskapsöversikter och utvärderingar från 
Socialstyrelsen och Brottsförebyggande rådet.  
 
Sehlin (2009) har författat en avhandling, Förebygger medling återfall i brott bland unga 
gärningsmän?: En återfallsstudie av medlingsverksamheterna i Hudiksvall & Örnsköldsvik, 
med mixad design om återfall i brott hos unga gärningspersoner. Rytterbro skrev (2002) 
avhandlingen Medling – möten med möjligheter. En analys av en nygammal reaktion på brott. 
Rytterbro använder en konstruktionistisk ansats och utifrån olika perspektiv och 
utgångspunkter så som ibland annat intervjuer, observationer av medlingar, analyseras 
medling som fenomen. Polfors författade en masteruppsats (2018) som examensarbete vid 
juristlinjen vid Umeå Universitet, Brottsmedlingen på utdöende. Gör om gör rätt… Är 
nationell samordning brottsmedlingens räddning?, där hon intervjuat medlare och även 
genomfört en enkätstudie med yrkesgruppen.  
 
Studier som behandlar medlingens organisering inom den svenska kontexten är främst utförda 
av Brå (2008a; 2008b) samt Socialstyrelsen (2012) och forskningen konstaterar att 
verksamheten behöver fler ärenden och att medling kan hamna mellan stolarna mellan 
myndigheter.  
 
Vissa återkommande forskare som är centrala för det svenska fältet är Wahlin, Jacobsson, 
Sehlin och Rypi. Bland återkommande forskare på den internationella forskningsarenan kan 
Strang, Braithwaite, Christie, Choi, Umbreit, Bergseth, Bouchard, Gilmore och Wong 
nämnas. Flera olika discipliner behandlar medling och den bakomliggande filosofin reparativ 
rättvisa så som kriminologi, viktimiologi, sociologi, rättssociologi och juridik. Sociologiska, 
kriminologiska och juridiska begrepp som reparativ rättvisa, reintegrative shaming, och 
empowerment är de vanligast förekommande.  
 
Den tidigare forskningen har framförallt fokuserat på att undersöka upplevelser av medling 
och huruvida medling har en brottspreventiv effekt. 
 
2.1 Gärningspersoners perspektiv 
Forskning visar att gärningspersoner upplever medling som positivt och som en chans att få 
göra rätt och be om ursäkt. Gärningspersoner upplever medlingsmötet som skamfyllt och 
nervöst men också som en lättnad och en möjlighet för att i framtiden kunna mötas igen 
(Abrams, Umbreit & Gordon, 2006; Brå, 1999).  
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Forskningen konstaterar också att medling förser gärningspersoner med insikter om de 
psykiska och fysiska konsekvenserna av brottet och att gärningspersoner upplever att 
medlingen hjälper dem att mogna och att uppleva empati för offret (Rypi, 2015; Halsey et al., 
2015; Brå, 1999). Positiva resultat av medling avser framförallt medling som sker mellan en 
gärningsperson och en privatperson då forskningen visar att medling mellan gärningspersoner 
och företrädare för affärsverksamheter inte bidrar till att samma insikter uppstår hos 
gärningspersoner. Likaså kan medföljande anhöriga påverka situationen negativt och medling 
i sanktionerande syfte har ingen relationshöjande effekt (Brå, 1999; Newburry, 2011; Poulson 
& Elton, 2002).  
 
2.2 Brottsoffers perspektiv  
Tidigare forskning har också undersökt brottsoffers roll inom medling. Studier visar att 
brottsoffer deltar i medling för att få ett känslomässigt avslut och undslippa rädslor som 
brottet lämnat dem med (Brå, 1999). Studier visar att brottsoffer också har ett behov av att få 
komma till tals och göra sin röst hörd (Wemmers & Cyr, 2006). Forskningen konstaterar att 
brottsoffer känner sig trygga i medlingssituationen men att det finns en risk att offer 
marginaliseras när medlingsmöten är ofullständigt förberedda och om offer upplever sig 
pressade att delta (Halsey, Goldsmith & Bamford, 2015; Choi, Green & Gilbert, 2012). 
 
2.3 Ursäkt och gottgörelse 
Tidigare studier visar att en ärlig ursäkt från gärningspersonen minskar rädsla, hämndbegär 
och självanklagelser hos offer. För gärningspersoner innebär ursäkten till offret att befrias 
från skuldkänslor och att relationen till offret avväpnas. En ursäkt som däremot är 
framtvingad och som inte är genuin genererar inte dessa effekter hos parterna (Choi & 
Severson, 2009; Sherman et al., 2005; Brå, 1999). 
 
2.4 Återfallsprevention 
Den tidigare forskningen konstaterar att gärningspersoner upplever det som befriande att bli 
av med de skuldkänslor de lidit av innan medlingen och att medlingsmötet förser dem med 
insikter kring de konsekvenser brottet givit offret (Brå, 1999). Framför allt når 
gärningspersoner genom medling insikt kring de psykiska och fysiska konsekvenser ett brott 
innebär för offren. Enligt ungdomarna själva är det viktigt att få ta ansvar och be om ursäkt 
och de uppger själva att medlingsmötet ger en preventiv effekt. Studier visar också att unga 
gärningspersoner önskar att komma vidare med livet efter ett brott och att de upplever 
medling som skamfull men meningsfull eftersom den leder till en känsla av lättnad. Det 
svåraste, men också det mest betydelsefulla, under medlingsmötet för gärningspersoner är att 
bli konfronterad med hur offret lidit på grund av brottet (Abrams, Umbreit & Gordon, 2006). 
 
Återkommande teman från gärningspersoner är upplevelser av lättnad, avslut, skam, ånger 
och uppvaknande, och hur dessa känslor är gärningspersonerna behjälpliga för att finna styrka 
och motivation till att ta itu med de omständigheter som leder till kriminella handlingar 
(Halsey et al., 2015; Abrams, Umbreit & Gordon, 2006; Brå, 1999). 
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Forskningen visar även att medling med brottsoffer ger en återfallsprevention hos 
gärningspersoner (Bouffard, Cooper & Bergseth, 2017; Bergseth & Bouffard, 2012; Sehlin, 
2009; Bergseth & Bouffard, 2007; Bradshaw, Roseborough & Umbreit, 2006; Nugent, 
Williams & Umbreit, 2004). Dock behöver dessa resultat problematiseras eftersom den 
frivilliga aspekten som medling enligt den reparativa rättvisan bygger på innebär att mer 
motiverade gärningspersoner i större omfattning genomgår medling med sina offer (Bouffard, 
Cooper & Bergseth, 2017). Forskningen visar också att gärningspersoner ibland inte uppfattar 
frivillighetsaspekten, eller accepterar medling i syftet att få strafflindring vilket inte ger den 
reparativa effekt som frivilliga medlingsmöten skapar (Jacobsson, Wahlin & Andersson, 
2013). 
 
2.5 Medlarens roll 
Den tidigare forskningen kring medlarnas roll i medlingsprocessen har i hög mån undersökt 
medlarnas funktion innan och under medlingssamtalen och konstaterar att medlarens 
skicklighet är avgörande för att medlingsprocessen ska nå resultat (Wemmers & Cyr, 2006). 
Parterna i ett medlingsmöte önskar att medlare besitter kvaliteter så som lugn, förståelse, 
empati samt att de har ett respektfullt och inlyssnande förhållningssätt. Medlingsparterna 
uttrycker också att medlare bör hålla sig i bakgrunden och forskningen konstaterar att ett 
positivt utfall från medling till stor del är avhängigt att medlare upplevs som rättvisa eftersom 
de viktiga känslor som leder till insikter riskerar att utebli om medlare inte visar lyhördhet för 
bägge parters behov under processen (Rypi, 2015; Choi & Gilbert, 2010; Poulson & Elton, 
2002; Brå 1999).  
 
Forskningen visar också att det händer att medlare tillrättalägger parterna inför 
medlingsmöten på grund av egna rädslor kring att de fördomar som parter har om varandra 
kan leda till ett negativt utfall. Tillrättalagda medlingsmöten leder till en villkorad ursäkt och 
en villkorad förlåtelse vilket inte genererar en reparerande effekt (Rypi 2017). Forskningen 
konstaterar också att det är av stor vikt att medlare får regelbunden fortbildning och 
handledning eftersom felaktigt genomförda medlingsmöten kan skada bägge parter (Choi & 
Gilbert, 2010). 
 
2.6  Tidigare forskningsöversikter 
Med anledning av att denna studie delvis avser att använda tidigare forskning som empiri 
kommer andra forskningsöversikter presenteras i följande avsnitt.  
 
Bradshaw, Roseborough & Umbreit (2006) har i sin studie The Effect of Victim Offender 
Mediation on Juvenile Offender Recidivism: A Meta-Anaylsis genomfört en metaanalys som 
undersöker medlingsmötens effekt på ungdomars återfall i brott. Resultatet visar att 
deltagande i medling innebar en minskning av återfall i brott med 34%. 
 
Nugent, Williams & Umbreit (2004) har i studien Participation in Victim-Offender Mediation 
and the Prevalence of Subsequent Delinquent Behaviour: A Meta-Analysis genomfört en 
metaanalys som undersökt sambandet mellan deltagande i medling och efterföljande brottsligt 
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beteende. Resultatet visar att medling kan vara en effektiv metod för att förebygga 
ungdomsbrottslighet och att metoden även har positiva effekter för brottsoffer.  
 
Flash (2003) har i studien Treatments Strategies for Juvenile Delinquency: Alternative 
Solutions genomfört en integrativ litteraturstudie i syfte att undersöka tre alternativa 
behandlingsstrategier för dömda ungdomar. Studiens resultat visar att medling kan påverka 
återfallsfrekvensen positivt men att det inte utifrån litteraturen kan hävdas att medling är ett 
säkert alternativ för att förebygga återfall i brott utan behöver fortsatt utvärderas. 
  
Nugent et al. (2001) har i sin studie Participation in Victim-Offender Mediation and 
Reoffense: Successful Replications undersökt huruvida deltagande i medlingsprogram är 
förknippat med lägre återfallsfrekvens. En analys av fyra studier visade att återfallsfrekvensen 
för deltagare i medling var 32% lägre än återfallsrisken för ungdomar som inte deltog i 
medling.  
 
Sammanfattningsvis konstaterar dessa forskningsöversikter att medling kan ge lägre 
återfallsfrekvenser i brott. Dock går det inte utifrån dessa studier att konstatera att medling ger 
en lägre återfallsfrekvens än andra metoder och studierna visar således att ytterligare 
forskning inom området är nödvändigt. 
 
2.7 Sammanfattning av kunskapsområdet 
I Sverige är fenomenet medling förhållandevis sparsamt utforskat i jämförelse med 
internationell forskning. Anledning som uppges är att medling i mindre omfattning praktiseras 
i Sverige sedan den nationella övergripande funktionen försvann (Polfors, 2018; Jacobsson, 
Wahlin & Andersson, 2013). Utan praktik är det svårt att utvärdera metoden.  
 
En stor del av den forskning som pågår inom medling kommer från USA, Storbritannien, 
Australien och Nya Zeeland. Forskningen syftar ofta till att undersöka på vilket sätt 
gärningspersonen blivit påverkad av att möta sitt offer och hur mötet i sin tur påverkar 
gärningspersonens beteende i framtiden. Problematiskt med dessa undersökningar är att 
kunna koppla ett förändrat beteende till just medling eftersom flera faktorer påverkar en 
persons tendenser att begå och upphöra med brott vilka är svåra att kontrollera. Dock 
konstaterar flera internationella studier att medling ger en brottspreventiv effekt hos unga 
gärningspersoner (Bouffard, Cooper & Bergseth, 2017; Bergseth & Bouffard, 2012; Sehlin, 
2009; Bergseth & Bouffard, 2007; Bradshaw, Roseborough & Umbreit, 2006; Nugent, 
Williams & Umbreit, 2004). Det finns även studier som inte visar brottsförebyggande effekter 
från medling men där återfallen i brott tenderade att utgöra mindre allvarlig brottslighet 
(Umbreit & Coates, 1993).  
 
Vikten av att gärningspersoner deltar frivilligt styrks av både internationella och nationella 
studier. Dock är den bakomliggande drivkraften till att delta avgörande för den preventiva 
effekten eftersom vissa studier bekräftar att gärningspersoner deltar i medling med 
ambitionen att undgå ett retributivt straff (Bouffard, Cooper & Bergseth, 2017; Wong, 
Bouchard, Gravel, Bouchard & Morselli, 2016; Bergseth & Bouffard, 2012; Sehlin, 2009; 
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Bergseth & Bouffard, 2007; Bradshaw, Roseborough & Umbreit, 2006; Abrams, Umbreit & 
Gordon, 2006; Nugent, Williams & Umbreit, 2004; Brå, 1999). 
 
2.8 Kunskapsluckor i befintlig forskning 
Som framkommit ovan är den svenska forskningen kring medling som fenomen inte 
omfattande i relation till internationella förhållanden och den tidigare forskningen uppmuntrar 
till studier om metoden (Rypi, 2015), men också till analyser och tolkningar av de problem 
som tidigare identifierats och konstaterats (Andersson, 2014). Det sociala arbetets roll inom 
reparativ rättvisa och medling är med andra ord till stor del ett outforskat område. Vad avser 
medlarnas upplevelse kring sin professionella roll och i vilken utsträckning de upplever 
möjligheter och hinder med medling liksom i vilken utsträckning de hänvisar till individuella 
och strukturella dimensioner av socialt arbete kan jag utifrån en genomgång av litteraturen 
konstatera att en befintlig kunskapslucka finns.  
 
2.9 Förförståelse  
I föreliggande avsnitt diskuterar jag min förförståelse för min kommande studies resultat och 
de eventuella problem och begränsningar som kan förekomma.  
 
Den tidigare forskningen kring medling som metod vid ungdomskriminalitet konstaterar att 
metoden har en brottspreventiv och relationsförbättrande effekt, men belyser också hur andra 
faktorer sannolikt spelar in vad gäller återfall i kriminalitet så som hur långt i den personliga 
utvecklingen mot en icke-kriminell bana gärningspersoner har kommit. I och med att 
processen ska ske frivilligt är det troligt att mer motiverade gärningspersoner är de som 
framförallt är intresserade av och genomgår medling med sina offer. Då forskning inom 
medling som metod främst sker internationellt kan de utländska resultaten innebära att 
kulturella skillnader föreligger och att resultaten inte är överförbara till svenska betingelser. 
Dock kan internationella studier som är samstämmiga med min studies resultat kunna bidra 
till att slutsatser lättare kan dras. 
 
Min förförståelse kring medling som brottsprevention i en svensk kontext överensstämmer 
med den befintliga internationella forskningen eftersom de effekter social exkludering i sig 
ger är generaliserbara (Wacquant, 2008). Vad gäller medlingens nedgång i Sverige är min 
förförståelse att metoden försvinner i en debatt dominerad av populistiska lösningar som 
förenklar komplexa problem (Reyes-Quilodran, LaBrenz & Dononso (2019).  
 
Problematiskt för mitt syfte och mina frågeställningar kring medlarnas upplevelser av 
möjligheter och hinder kring medling är att det är stora skillnader mellan medlingsmodellerna 
i olika länder. Modellerna i sig har utformats utifrån olika rättssystem och kriminalpolitik, 
men även utifrån huruvida medling främst bedrivs utifrån ett brottsofferperspektiv eller 
utifrån ett gärningspersonsperspektiv med rehabiliterande syfte. Den ursprungliga ideologin, 
reparativ rättvisa, har utformat en metod som i lika mån ska gynna bägge parter i en 
medlingsprocess, men att genomföra medling enligt ursprungsmodellen i komplexa politiskt 
styrda system är komplicerat.  
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Tidigare forskning kring professionen medlare liksom lagstiftning runt, implementering av 
och syftet med medling är spretig och mångbottnad. Dock finns det en stark uppmaning från 
tidigare forskning att utforska subjektet medlare och de uppfattningar yrkesgruppen har om 
metoden och dess plats i de omkringliggande strukturerna. Under svenska betingelser kan 
medlarnas upplevelser av möjligheter och hinder bidra till att belysa och i bästa fall delvis 
besvara den återkommande frågan om varför en lagstadgad kommunal insats inte används i 
högre grad (Andersson, 2013). 
 
Tidigare forskning konstaterar att medlingsverksamheten i Sverige fick färre uppdrag när det 
övergripande ansvaret av Brå försvann år 2008 och verksamheterna förväntades drivas 
självständigt hos kommunerna (Jacobsson & Wahlin, 2017; Socialstyrelsen, 2012). 
Indikationer från den betydligt mer begränsade forskningen kring medlarnas perspektiv är att 
medlarna arbetar på en individnivå som kan vara kontraproduktiv och att medlarna därför 
behöver ompositionera sig och ta ett strukturellt grepp om medling genom att påverka de 
förutsättningar som omger själva urvalet av personer som erbjuds medling. Ett grepp som 
kräver en högre grad av samarbete och samverkan mellan de myndigheter som är involverade 
i medling (Reyes-Quilodran, LaBrenz & Dononso, 2019; Bradt, Bouverne-De Bie & De 
Visscher, 2014).  
 
Tidigare studier indikerar att det finns exkluderingseffekter i urvalsprocessen av 
gärningspersoner i den svenska medlingsmodellen. Det finns också intressanta liknelser i de 
processer som föregick när brottsoffer explicit blev uttalade i socialtjänstlagen och när 
medling blev lagstiftad eftersom gemensamt för bägge grupper är att lagstiftningen inte i 
praktiken förändrat samhällets reaktioner vilket således kan indikera att lagstiftningen är 
symbolpolitisk till sin karaktär (Jacobsson & Wahlin, 2017; Socialstyrelsen, 2012; 
Ljungwald, 2011; Edelman, 1964).  
 
I ljuset av Brås uppmaning om tvärprofessionellt samarbete och metodutveckling, och utifrån 
min egen erfarenhet av att som socialarbeterare inom socialtjänsten samverka med andra 
myndigheter och organisationer ser jag det som relevant att närmare undersöka hur metoden 
fungerar under svenska betingelser. Medling vid brott är en utvärderad och lagstadgad 
kommunal insats som inte praktiseras enligt likhetsprincipen trots att den rådande debatten 
om kriminalitet hos barn och ungdomar efterfrågar nya insatser och metoder. Också denna 
paradox motiverar till en granskning av medling vid brott i en svensk kontext. Socialtjänsten 
har tillsammans med andra myndigheter ett ansvar för att medling erbjuds när barn och 
ungdomar anklagas för grova brott. Att undersöka professionella medlares erfarenheter kring 
fenomenet torde således vara i hög grad relevant för socialt arbete som disciplin.  
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2.10  Begreppsförklaringar explicit för medling och teorin reparativ rättvisa 
Nedanstående begrepp och teori kommer inte användas som analysverktyg men för att som 
läsare förstå fenomenet medling är de relevanta varför jag väljer att redogöra för dem separat. 
 
Reparativ rättvisa innebär rättskipande genom direkt relation mellan gärningsperson och 
brottsoffer med fokus på̊ konsekvenserna av brottet med möjlighet till ånger, förståelse, 
förlåtelse och gottgörelse (Wahlin och Jacobsson, 2017).  
 
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).  
 
Medling innebär att en opartisk person som utsetts till medlare möter brottsoffer och 
gärningsperson för att facilitera samtal kring det begångna brottet (Brå, 2018).  
 
Med gärningsperson avses en person som begått ett brott (Åklagarmyndigheten, 2018). 
  
Brottsoffer innebär den person eller organisation mot vilken ett brott är begånget (Brå, 2018). 
  
Parter innebär vid medling gärningsperson och brottsoffer som medverkar i en 
medlingsprocess (Åklagarmyndigheten, 2013).  
 
Reparativ rättvisa 
Reparativ rättvisa består av olika teoretiska förgreningar som vuxit sig fram ur en ideologi 
som funnits sedan begynnelsen. Medling vid brott är en konfliktlösningsmetod och den främst 
praktiserade metoden med ursprung i filosofin som bygger på tankegångar om att den som 
tillfogat någon skada också ska ta ansvar och kompensera offret för denna. Betoningen ligger 
på att lösa konflikter, reparera skador som uppstått hos den drabbade och att förövaren 
skyndsamt ska ta ansvar i syfte att återställa situationen (Zehr, 2015). 
 
En teoribildare inom samtidens reparativa rättvisa är kriminologen Zehr (2015) som menar att 
principerna inom reparativ rättvisa utgår från människans inneboende strävan efter goda 
relationer och det ömsesidiga beroende som finns hos människan. En skadad relation skapar 
ringar på vattnet som sprids över hela samhällen vilket innebär att det ligger i allas intresse att 
trasiga relationer ges möjlighet till läkning på så vis att individers behov av respekt, anseende 
och värde tillfredsställs, vilket kan ske konkret eller symboliskt mellan parterna. Istället för att 
distansera sig går det tvärtom ut på att gärningspersonen närmar sig offret och tar ansvar för 
de konsekvenser brottet har åsamkat offret, samhället och även gärningspersonen själv. Att ta 
ansvar för ett brott kräver mod och skapar skam och ångest hos de flesta människor som 
konstruktivt hanterat i sin tur kan leda till insikt (Zehr, 2015). Skuld och skam är i sig en 
viktig förändringskomponent i processen att bryta en brottslig bana men i för hög dos och i 
form av höga straff är i stället risken att effekten blir den motsatta och bidrar till en 
stigmatisering som cementerar en brottslig självbild som blir en självuppfyllande profetia 
(Braithwaite, 1989).  
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En förutsättning för att delta i en reparativ rättviseprocess är att åtminstone delvis ha erkänt 
ett brott (Zehr, 2015). Det innebär att gärningspersonen redan tagit ett första steg mot ansvar 
och bort från förnekelse vilket i sig också är en psykologisk förutsättning för att kunna se sin 
del av och ta sitt ansvar för en konflikt. Att bli av med skuldbörda får människor att må bättre 
vilket genererar bättre relationer som kommer alla samhällsmedborgare till godo eftersom ett 
samhälle med positiva interaktioner genererar ett högre socialt kapital som bidrar till mindre 
otrygghet, lägre social exkludering och en minskad kriminalitet (Naidoo & Wills, 2016; 
Eriksson, 2011; Pierson, 2010; Waquant, 2008). 
 
Reparativ rättvisa har utvecklats och haft en stor global spridning (Jacobsson, Wahlin & 
Andersson, 2013). Många förespråkare poängterar filosofins möjligheter vid bekämpning av 
universella fenomen så som religiöst våld och terrorism (Marshall, 2007), och i funktionen 
som fredsmedling mellan länder på internationell nivå är metoden sedan länge etablerad 
(Jacobsson, Wahlin & Andersson, 2013).  
 
Förenta Nationerna har antagit resolutionen United Nations Basic Principle on the Use of 
Restorative Justice Programmes in Criminal Matters, och organisationen har även publicerat 
en vägledande skrift för sina medlemsländer kring reparativ rättvisa. Medlemsländerna i 
Europeiska Unionen blev 2001 rekommenderade att utveckla medling (Jacobsson, Wahlin & 
Andersson, 2013). 
 
Det rättsfilosofiska perspektiv som dominerar i Sverige är den retributiva rättvisan. Retributiv 
rättvisa bygger på konventionell rättskipning och syftar till att genom lämpliga straff 
avskräcka människor från att begå brott. Parterna har minimal kontakt och representeras av 
företrädare, och eftersom systemet äger konflikten har det också vetorätt över 
sanktioneringarna som utfärdas (Zehr, 2015; Brå, 2007).  
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3 Medlingens framväxt i Sverige  
I föreliggande avsnitt redogör jag för medlingens framväxt och implementering i Sverige för 
att tydliggöra fenomenets komplexitet och mångfacettering. 
 
Brottsoffers ställning i samhället och situation efter ett brott började alltmer uppmärksammas 
i USA under 1960-talet. Dels genom en framväxande kvinnorörelse som fokuserade på 
kvinnors position som offer för sexuella övergrepp och våld och dels genom olika rörelser 
som fokuserade på den generella situationen för brottsoffer. Parallella strömningar förekom i 
form av krav på strängare straff och hårdare tag mot brottslingar. Likaså lagreglerade 
rättigheter för brottsoffer i form av ekonomisk kompensation och inflytande över och 
deltagande i rättsprocessen, liksom skydd och psykosocialt stöd för att undvika sekundär 
viktimisering. Resultatet av ovan innebar att stödprogram för brottsoffer och vittnen, ett 
nationellt resurscenter för brottsofferstöd, en brottsofferfond och särskilda lagstiftningar 
upprättades i USA under perioden 1970 till 2000 (Jacobsson, Wahlin & Andersson, 2013).  
 
I Sverige gavs brottsoffer obefintlig uppmärksamhet före 1990-talet, och begreppet dök först 
upp i riksdagssammanhang 1971. Det socialdemokratiska partiet som dominerade den 
svenska politiken under 1900-talet hade samma solidaritets- och välfärdspolicy vad avsåg 
kriminalitet som i övriga frågor. Inom ramen av brottspolitiken var gärningspersonen central 
och konstruerad som ett offer i ett orättvist samhälle vilket välfärdsstaten ansvarade för att 
göra mer jämlikt. Gärningspersoner skulle genom individuell behandling omsocialiseras och 
samhället skulle reformeras socialt. De skador som gärningspersoner åsamkat andra skulle 
hanteras genom fri sjukvård och offentliga försäkringar, och välfärdsstatens utvidgade 
stratifieringar ansågs göra en särskild brottsofferpolicy överflödig (Tham, 1995). 
 
Först under 1980-talet när neoliberala ideologier med betoning på personligt ansvar, 
individualism och utökad strafflagstiftning, fick ökat genomslag i Sverige initierades de första 
icke-statliga stödcentren för brottsoffer. Ett ökat intresse för brottsoffer förklaras också av 
feministrörelsens framfart under samma tidsperiod med krav på insatser för våldsutsatta 
kvinnor. Den ekonomiska krisen under den främre delen av 1990-talet lämnade inget 
utrymme för ökade kostbara politiska reformer, och att öka våldsutsattas rättigheter i relation 
till gärningspersonen genom strängare straff utgjorde ett svårt politiskt dilemma för den 
sittande regeringens socialdemokratiska ideologi. Genom att införa bestämmelsen om stöd till 
brottsoffer i socialtjänstlagen (SoL 5:11) år 2001 kunde regeringen visa att stöd till brottsoffer 
var ett prioriterat område samtidigt som bestämmelsen inte skapade ökade kostnader eller i 
realiteten stärkte brottsoffers roll eftersom socialtjänstlagens utformning redan inkluderade 
brottsoffer implicit i form av kommuners ansvar för dess samtliga invånare (Ljungwald & 
Elias, 2010). Brottsofferrörelsens ökade krav på brottsofferfokus och brottsoffers behov, 
liksom rörelsens kritik mot brottsoffers underordnade position inom rättsväsendet (Jacobsson, 
Wahlin & Andersson, 2013) överensstämmer väl med den reparativa rättvisans ideologi om 
att människor som utsatts för brott är i behov av att få bearbeta känslor, få svar på frågor och 
återta kontrollen över sina liv (Zehr, 2015).  
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Att medling med anledning av brott (2002:445) lagstiftades år 2002 parallellt med att 
brottsofferrörelsen växte sig allt starkare och ett uttalat symboliskt stöd för brottsoffer 
infördes i socialtjänstlagen gav politikerna en chans att stå upp för de socialdemokratiska 
ideologierna samtidigt som de även kunde bemöta nya krav på ökat personligt ansvar och de 
feministiska och neoliberala tankegångar som tog fäste i samhällsdebatten. I den då rådande 
politiska kontexten blev således medling en räddande lösning och ett politiskt win-win som 
väl svarade upp mot det etablerade kriminalpolitiska rehabiliterande perspektivet samtidigt 
som regeringen kunde visa på handlingskraft och engagemang i brottsofferfrågan.  
 
Lagen om medling med anledning av brott är en så kallad ramlag. En ramlag innehåller 
grundläggande riktlinjer och uppställer generella mål utan att reglera detaljer, och 
kännetecknas av att ramen presenteras i form av målsättningsstadganden men saknar 
handlingsdirektiv för vad som ska utföras, hur det ska utföras eller vad enskilda kan förvänta 
sig av olika förvaltningsmyndigheter. Tillämparen av lagen förväntas fatta målrationella 
beslut genom att tolka reglerna så att tillämpningen möjliggör att de angivna målen uppnås. 
Eftersom lagen inte ger direktiv om hur målen ska nås har tillämparen av lagstiftningen en 
stor frihet att genom sina sakkunskaper inom det område som lagen reglerar bestämma hur 
måluppfyllelsen ska ske. Syftet är att ge utrymme för frihet och flexibilitet för att 
tillämpningen ska kunna anpassas efter skiftande omständigheter och enskilda fall. Att 
utforma lagar alltför detaljerat kan utgöra ett hinder för att anpassa åtgärder och ta hänsyn till 
behov och önskemål som lagstiftningen inte har förutsett. Likaså för att kunna anpassa lagen 
då tider och teknik förändras. Det finns med andra ord en ram att följa istället för exakta 
metodhänvisningar för att uppnå de mål som krävs i syfte att ge utövaren handlingsutrymme 
(Fridström Montoya, 2014).  
 
Ett exempel på handlingsutrymme i form av en ramlag är 9§ 5 kapitlet i Socialtjänstlagen som 
innebär att Socialnämnden ansvarar för att missbrukare får det stöd och den hjälp som behövs 
för att bli fri från sitt missbruk. Målet är att missbrukaren ska bli fri sitt missbruk men det 
anges inte hur hjälpen eller stödet ska utformas eller hur missbruket ska gestaltas. Dessa 
bedömningar har lagstiftaren överlämnat till beslutsfattande politiker i kommunens 
socialnämnd och till de tjänstemän som arbetar inom socialtjänsten (Fridström Montoya, 
2014).  
 
Målrationellt beslutsfattande är att jämföra med det vanligen praktiserande sättet att fatta 
rättsliga beslut som är normrationellt och innebär att de kriterier som lagen angiver ska vara 
uppfyllda för regelns tillämplighet att prövas mot den faktiska situationen. Om kriterierna är 
uppfyllda ska den rättsföljd som lagen anger inträda. Förlängningen av den stora flexibilitet 
som finns vid tillämpningen av ramlagar är att det är svårt att förutse vilka åtgärder som 
kommer vidtas eftersom tolkningsutrymmet vad gäller målsättningsstadgarna är stort. Det 
betyder att samma typ av behov kan bemötas olika beroende på vilken kommun en individ 
befinner sig i, och ibland till och med beroende på vilken tjänsteman som handlägger ärendet. 
Ur rättsäkerhetshänseende kan detta anses otillfredsställande (Petterson Hjelm, 2014; Lind, 
2014; Fridström Montoya; 2014).  
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I den proposition som regeringen 2002 (2001/02:126) lämnade till riksdagen med förslag om 
en ny lag om medling med anledning av brott framgår det att samtliga remissinstanser i stort 
förhöll sig positiva till förslaget om att lagstifta medling med undantag för Socialstyrelsen och 
Svenska Kommunförbundet. Socialstyrelsen och Svenska Kommunförbundet avstyrkte 
förslaget med motiveringen att medling redan utgjorde en metod som socialtjänsten kunde 
använda sig av som stöd för gärningspersoner och brottsoffer, och argumenterade för att en 
metod som redan ingår i socialtjänstens allmänna ansvar inte borde lagstiftas. Hållningen från 
kritikerna var således att medling som metod borde vara en av flera som används i det 
professionella sociala arbetets fält. Det Svenska Kommunförbundet hänvisade också till det 
kommunala självstyret.  
 
I propositionen framgår det också att Brottsförebyggande rådet i sin utvärdering av den 
försöksverksamhet med medling som bedrevs under 1998 gjort bedömningen att 
medlingsverksamhet lämpligen borde organiseras inom kommunernas socialtjänst eftersom 
det där fanns erfarenhet att hantera kategorin och förutsättningar för att utveckla en 
kvalitetssäkrad verksamhet genom utbildning och rutiner. Utredaren delade Brås uppfattning 
och föreslog således att kommunerna i lag skulle åläggas att sörja för att unga 
gärningspersoner och deras brottsoffer skulle kunna erbjudas medling (Regeringens 
proposition, 2001/02:126).  
 
Lagen om medling vid brott (2002:445) trädde således i kraft år 2002 och regeringen uttryckte 
att syftet var att medling i framtiden skulle få en mer framträdande roll i påföljdssystemet för 
unga gärningspersoner samt att medlingsverksamhet på sikt skulle finnas tillgänglig i hela 
landet. Eftersom Socialstyrelsen inte delade utredningens uppfattning om att lagstadga 
medling tilldelade regeringen Brå rollen som tillsynsmyndighet och gav organisationen i 
uppdrag att fördela ett avsatt ekonomiskt stöd för att stimulera nationell utveckling, ansvara 
för utbildning, metodutveckling och kvalitetssäkring. En uttalad uppgift för Brå var att 
stimulera till att medlingsverksamheter infördes där sådana saknades och att bygga ut och 
utveckla befintlig verksamhet (Jacobsson &Wahlin, 2017). Regeringens mål var att göra 
medling tillgängligt i hela Sverige vilket förutsatte att medling utvecklades på ett strukturerat 
och enhetligt sätt (Brå, 2008 b).  
 
Inför obligatoriet av medling 2008 gjorde Brå en kartläggning av medlingsläget i Sverige. 
Den visade att 254 kommuner av 290 kunde erbjuda medling vid brott (87%). Av de 36 
kommuner som inte erbjöd medling uppgav den större delen att de skulle kunna göra det 
nästföljande år, och att förberedande åtgärder genomfördes så som utbildning av personal 
eller genom pågående förhandlingar med grannkommuner kring att vid behov kunna köpa 
medlingstjänster. Många av de kommuner som inte kunde erbjuda medling var mindre 
kommuner med ett lägre invånarantal vilket innebar att andelen av landets befolkning som 
kunde nås av kommunernas medlingsverksamhet i slutet av 2007 var 95 procent. I de 
kommuner som uppgav sig erbjuda medling fanns en variation av lösningar så som egen 
medlingsverksamhet, samarbete med en andra kommuner, medling som del av ordinarie 
socialtjänst där medlaren också hade andra arbetsuppgifter, inköp av tjänsten från en annan 
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kommun men också lösningar så som att det lokala brottförebyggande rådet eller 
brottsofferjouren skötte medlingsverksamheten (Brå, 2008b).  
 
Brå sammanfattade erfarenheterna från uppdragstiden i en slutrapport och uppmärksammade 
bland annat behovet av utbildade och professionella medlare, specificerad tid för 
medlingsuppdrag i kommunerna, vikten av utarbetade och välfungerade rutiner samt 
samarbete mellan de olika samverkande organen (Brå, 2007; Brå 2008a; Brå 2008b; 
Jacobsson & Wahlin, 2017).  
 
År 2008 blev det obligatoriskt för samtliga kommuner att erbjuda medling. Det innebär att 
den kommun som i övrigt enligt socialtjänstlagen ansvarar för ett barn som begår ett brott 
också ansvarar för medlingsverksamheten för denne (Jacobsson, Wahlin & Andersson, 2013; 
2001:453 5 kap 1c§; Brå, 2007). Avsikten med obligatoriet var framförallt rättviseskäl då 
regeringen ansåg att om medlingsverksamheten gjordes till en obligatorisk uppgift för 
kommunerna skulle det innebära att unga gärningspersoner och de drabbade brottsoffren 
skulle komma att erbjudas medling på lika villkor i hela landet. Regeringen ansåg också att 
medlingens ställning inom straffsystemet talade för att införa obligatoriet eftersom frågan om 
medling inte ska vara avhängigt var i Sverige en person bor. Det bedömdes också att 
socialtjänsten hade förutsättningar för att tillhandahålla en medlingsverksamhet av god 
kvalitet liksom att uppdraget låg nära andra insatser som socialtjänsten praktiserar när 
ungdomar begått brott liksom att socialtjänsten redan hade ett utarbetat befintligt system för 
samarbete med polis och åklagare. Dessutom fanns det relativt nyligen explicit uttalade 
ansvaret för brottsoffer som tidigare nämnts. Tillsynen av kommunernas medlingsverksamhet 
kom att omfattas av Socialstyrelsens ansvar för tillsyn av socialtjänstens verksamheter. Dock 
rörde tillsynsansvaret endast kommunernas ansvar att kunna erbjuda medling, och omfattade 
således inte själva medlingsverksamheten (Jacobsson & Wahlin, 2017; Socialstyrelsen, 2012).  
 
Socialstyrelsens ansvar övertogs av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO, 
2013 (Jacobson &Wahlin, 2017). När jag söker på tillsynsmyndighet för medling kommer 
ibland Socialstyrelsen upp på vissa kommuners hemsidor, och på IVO´s hemsida får jag inga 
träffar när jag söker på medling. Som svar på min e-post till IVO den 1 april 2020 mottog 
undertecknad detta:  
 

Hej och tack för din fråga till upplysningstjänsten. Du undrar över hur IVO:s tillsynsuppdrag 
gällande medling vid ungdomsbrott ser ut. 
IVO utövar tillsyn över socialtjänsten, och därmed har vi tillsyn över att kommunen erbjuder 
medling enligt 5 kap 1 c § socialtjänstlagen och över medlingsverksamheterna. Du kan läsa mer 
om IVO:s tillsynsuppdrag här. Vi har ingen generell information som gäller vår tillsyn över 
medling enligt 5 kap 1 c § socialtjänstlagen. Om du vill begära att få ta del av uppgifter i 
ärenden hos IVO som gäller medling kan du höra av dig till våra registraturer. Du hittar deras 
kontaktuppgifter här.  
Med vänlig hälsning Upplysningstjänst för tillsynsfrågor. 

 
Myndigheten utför ingen regelbunden kontroll av olika verksamheter och inte heller någon 
uppföljning (Jacobsson & Wahlin, 2017). Således utförs ingen regelbunden översyn av 
medlingsverksamheten om inga synpunkter inkommer till IVO. 
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Medling kan initieras av polisen, socialtjänsten, kriminalvården eller av åklagare. Lag 
(1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, LUL, innehåller 
bestämmelser om hur handläggning ska ske hos polis, åklagare och domstol av mål och 
ärenden om brott där den misstänkte är under 21 år.  
 
Enligt 6 § LUL ska socialnämnden omedelbart underrättas om en person som inte har fyllt 
arton år skäligen är misstänkt för brott som kan innebära fängelse som påföljd. Av 
underrättelsen ska det framgå om den misstänkte tillfrågats huruvida han eller hon vill delta i 
medling enligt medlingslagen och hur han eller hon ställer sig till ett sådant möte. Det innebär 
med andra ord att polisen inte har någon skyldighet att fråga om gärningspersonen vill delta i 
medling men att polisen däremot har skyldighet att notera om frågan ställts eller ej. Tanken är 
att socialtjänsten ska kunna fånga upp de ärenden där polisen inte informerat 
gärningspersonen om möjlighet till medling (Brå, 2007). 
 
Vidare framgår det av 7 § LUL att företrädare från socialtjänsten ska närvara om det är 
möjligt och kan ske utan att påverka utredningen när polisen förhör en person som inte fyllt 
arton år och som misstänks för ett brott som kan ge fängelse som påföljd.  
 
Enligt 16 § LUL kan åklagaren besluta att underlåta åtal enligt 17 § LUL om någon har begått 
ett brott innan han eller hon fyllt arton år om den unge blir föremål för vård eller annan åtgärd 
enligt SoL eller lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) eller 
annan åtgärd som innebär att den unge får hjälp eller stöd. Åtalsunderlåtelse kan också bli 
aktuellt om det är uppenbart att ett barn har begått ett brott på grund av okynne eller 
förhastande. Vid bedömningen kring åtalsunderlåtelse ska åklagaren särskilt beakta den 
unges vilja att ersätta målsäganden för skada som uppkommit genom brottet, att avhjälpa eller 
begränsa skadan, att på annat sätt gottgöra målsäganden eller medverka till att medling 
kommer till stånd enligt medlingslagen. Vad gäller den unges vilja att medverka till att 
medling sker, ska åklagarens bedömning inte påverkas av hur målsägande ställer sig till 
medling eller huruvida medling bedöms som lämplig i det enskilda fallet (Prop. 2005/06:165; 
Socialstyrelsen, 2012).  
 
Åtalsunderlåtelse innebär att barnet lagförs för ett brott men att fallet inte går vidare till 
domstol. Syftet med åtalsunderlåtelse är att undvika att barn utsätts för rättsliga processer som 
kan vara skadliga för dem och barnet blir istället föremål för socialtjänstens åtgärder enligt 
Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om särskild vård av unga (LVU) eller genom andra metoder 
som ger barnet hjälp eller stöd. En förutsättning för att åtalsunderlåtelse ska ske är dock att 
åklagaren bedömer behandlingsförslagen från socialnämnden i LUL-yttrandet som lämpliga i 
förhållande till det begångna brottet vilket kan bli problematiskt då en rehabiliterande insats 
ur ett straffrättsligt perspektiv kan upplevas som för vagt eller inte tillräckligt kännbart, likväl 
som att en lämplig reaktion på ett brott ur ett straffrättsligt perspektiv kan ses som olämplig ur 
ett behandlingsperspektiv.  
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Som nämnts ovan ska hur ett barn som begått ett brott ställer sig till frågan om att delta i ett 
medlingsmöte med sitt offer inte påverka åklagarens beslut om åtalsunderlåtelse men 
åklagaren ska särskilt beakta barnets vilja att avhjälpa eller begränsa skadan, att på annat sätt 
gottgöra målsägande eller medverka till att medling enligt medlingslagen kommer till stånd 
(Socialstyrelsen, 2012; 17§ 1 st. p. 1–3 LUL, Tärnfalk, 2014).  
 
I samband med den översyn som Socialstyrelsen genomförde 2012 konstaterade myndigheten 
att medlingsverksamhet inte fanns i alla kommuner och att omfattningen var relativt blygsam 
där den väl praktiserades. Socialstyrelsen konstaterade också behovet av en nationell 
samordnare samt att en bristande kunskap och misstro kunde skönjas kring medling vid brott 
hos myndigheter inom rättsväsendet och att ett behov av utbildning fanns (Socialstyrelsen, 
2012). Senare studier bekräftar att medlingsverksamheten i Sverige fortsatt är på nedåtgående 
(Polfors, 2018; Jacobsson & Wahlin, 2017).  
 
Det innebär således att ett barn som erbjuds medling och som vill ta ansvar för sitt brott har en 
större chans till åtalsunderlåtelse. Det innebär också att barn som bor i kommuner där medling 
erbjuds i hög omfattning har en större chans att få rehabiliterande insatser än barn i 
kommuner där medling erbjuds i lägre omfattning. Likaså att dessa barns offer också går 
miste om att få sina behov som brottsoffer bemötta i ett medlingsmöte. Av ovan kan 
konstateras att de intentioner om likhetsprincipen och geografisk rättvisa som låg bakom 
lagstiftningen av medling vid brott inte uppnås samt att en utvärderad och i medlingslagen, 
socialtjänstlagen och lag om särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare lagstiftad metod 
inte praktiseras trots den kriminalpolitiska debatt som pågår och allmänhetens efterfrågan om 
alternativa metoder. 
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4 Teori och teoretiska begrepp 
Teorier om organisationers samverkan finns inom det organisationsteoretiska fältet och ett 
fokus för denna studie är samverkansprocesser. Jag har således valt att analysera mina resultat 
utifrån dels nyinstitutionell organisationsteori, och då specifikt utifrån relevanta begrepp så 
som domänkonflikt och domänanspråk (Grape, 2006), och dels utifrån det 
organisationsteoretiska integrationsbegreppet som utvecklades av Hvinden (1995), och som 
Grape (2006) rekommenderar som ett bra komplement då begreppet belyser 
samverkansprocessens dynamik. För min studies analys av den insamlade empirins 
beskrivningar av samverkansproblem ser jag att begreppen blir relevanta då de kompletterar 
varandra och visar dels det organisatoriska sammanhanget och dels dynamiken i de 
samverkande organisationernas interaktion (Grape, 2006).  
 
För att fördjupa mig i styrningsprocesser inom välfärdsorganisationer och organiseringen av 
socialt arbete i synnerhet tar jag hjälp av neoliberalismens ideologi och specifikt new public 
management som mynnar ut i Lauris (2016) begrepp om alienation hos socialarbetare.  
New public management, NPM, är ett samlingsbegrepp för organisatoriska och 
styrningsrelaterade reformer inom den offentliga sektorn, ofta inspirerade av det privata 
näringslivet (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2013). 
 
4.1 Nyinstitutionell organisationsteori 
I förhållande till tidigare teoribildningar inom organisationsteori för nyinstitutionalismen in 
nya aspekter av omvärldens betydelse för organisationer. Den nyinstitutionella 
organisationsteorin har bland annat bidragit med sociala och kulturella perspektiv när 
beroendeförhållanden mellan organisationer och dess omgivning studeras (Johansson, 2006). 
Institutionell- och nyinstitutionell teori uppkom i syftet att analysera företag och den 
konkurrensutsatta sektorn, men under 1990-talet såg flera forskare att skillnaderna mellan 
marknadsdrivna och offentliga organisationer inte var så stora som tidigare hävdats 
(DiMaggio & Walter, 1991). Inom det sociala forskningsfältet i Sverige har 
nyinstitutionalismen tillämpats som analysverktyg sedan 2000-talet (Grape, 2006).  
 
4.2 Begrepp inom nyinstitutionell organisationsteori  
Ett organisatoriskt fält innebär ett verksamhetsområde där olika organisationer arbetar med 
likartade verksamheter (Grape 2006). Vad gäller min studie definieras det organisatoriska 
fältet som samhälleliga insatser gällande barn och ungdomar som begår brott.  
 
Institutionella logiker innebär de principer utifrån vilka verksamheter agerar och organiseras 
(Grape, 2006). Logikerna kan likställas med rådande diskurser inom en organisation och 
upplevs därför som odiskutabla sanningar som inte kan ifrågasättas och som utgör skiljelinjer 
mellan olika verksamheter.  
 
Domänanspråk innebär att en verksamhet gör anspråk på de uppgifter verksamheten ägnar sig 
åt.  
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Domänkonflikt innebär att domänspråken inte godtas av aktörer i samverkan (Grape, 2006) 
 
Integration har betydelse för graden av framgång i ett samverkansprojekt mellan olika 
organisationer. Integrationsbegreppet används således för att åskådliggöra hur olika 
samverkande organisationers målsättningar sammanfaller eller skiljer sig åt, liksom huruvida 
organisationerna agerar för att uppnå målen eller ej (Hvinden, 1995). 
 
Vertikal integration syftar till samarbetet uppåt och nedåt inom en hierarkisk organisation 
(Hvinden, 1995). 
 
Horisontell integration syftar till samarbetet mellan organisationer (Hvinden, 1995). 
 
4.3 Neoliberalism och New Public Management 
Neoliberalism är en ideologi och en politisk modell som betonar värdet av fri 
marknadskonkurrens. Ofta kännetecknas neoliberalismen av tankar som att ekonomisk tillväxt 
är ett medel för att uppnå mänskliga framsteg, att den fria marknaden är den mest effektiva 
resursfördelningen och att ett minimalt statligt ingripande vad gäller ekonomiska och sociala 
frågor därför är fördelaktigt (Thylefors, 2013; Thylefors, 2007).  
 
Termernas likhet till trots skiljer sig neoliberalismen från modern liberalism som utvecklats 
från den social-liberala traditionen som fokuserar på att undanröja hinder för individuell frihet 
så som fattigdom, ojämlikhet, diskriminering och okunskap för vilka direkt statligt ingripande 
i form av den karaktäristiska välfärdsstaten anses mest effektivt. Den ekonomiska 
stagneringen under 1970-talet fick vissa ekonomer att förespråka en återgång till klassisk 
liberalism som i sin återupplivade form blev känd som neoliberalism. De konservativa 
politiska partierna i Storbritannien och USA, med kända namn som Margaret Thatcher och 
Ronald Reagan, blev entusiastiska anhängare av denna form av liberalism (Smith, 2014).  
 
Sammanfattningsvis kan neoliberalism förklaras som en definition på det ekonomiska system 
där en fri marknad även omfattar delar av de offentliga och personliga världarna genom att 
statens allmänna välfärd förskjuts till att inta ett företagsekonomiskt marknadsperspektiv 
(Smith, 2014). 
 
Den svenska välfärdsstaten har i likhet med många andra europeiska länder genomgått stora 
förändringar vad gäller organisering och styrning av välfärdstjänster under de senaste 
decennierna. Förändringarna avser avregleringar av tidigare statligt reglerade 
välfärdsområden, och även privatisering och decentralisering av offentliga tjänster för att på 
så vis öka konkurrenskraften genom valmöjligheter och även nöjdheten hos de människor 
som är i behov av och brukar tjänsterna. Utvecklingen härrörs i allmänt tal till neoliberalism 
och specifikt för styrandet av välfärdstjänster till new public management. Sverige ligger i 
topp av de länder som i snabb takt infört new public management som styrmedel för 
välfärdstjänster (Lauri, 2016; Thylefors, 2013; Thylefors, 2007).  
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Lauri (2016) har undersökt hur socialarbetare upplever att organisering och styrning påverkar 
det sociala arbetet och konstaterar att socialarbetare erfar att deras arbete genomgått 
omfattande förändringar som kan kopplas till det förändrade styret och organiseringen av 
socialt arbete genom new public management. Förändringarna handlar både om de ideal som 
finns runt arbetet men också i arbetssätt som dominerar och uttrycks i form av ökade 
dokumentationsprocedurer som dels medför en minskad klientkontakt och som dels fungerar 
som en sorts kontroll av både klienter och socialarbetarna själva.  
 
En förändrad ledarskapskultur har också tenderat att skapa förväntningar på en lojalitet med 
organisationen och ledningen snarare än med klienter som uttrycks genom förväntningar att 
inte protestera och skapa dålig stämning på arbetsplatsen, men också genom uttalade krav att 
spendera så lite resurser som möjligt på klienterna genom korta behandlingstider, orimliga 
krav för att få ekonomiskt bistånd och öppenvårdsalternativ. Legitimeringen av dessa 
förväntningar sker genom flera olika ideal som sammanväxt. Exempel på sådana ideal är att 
klienter inte mår bra av långa institutionsvistelser, att klienter ska tillåtas, och till och med 
bör, klara sig själva, samt en ökad budgetmedvetenhet (Lauri, 2016).  
 
Denna styrning och organisering av socialt arbete skapar likgiltighet och avstånd. 
Sammankopplingen som skett av flera olika ideal och arbetssätt styr socialarbetare i 
riktningen att bry sig mindre om de klienter de möter vilket underminerar förutsättningarna 
för framväxten av djupa relationer mellan socialarbetare och klient (Lauri, 2016).  
 

• Idealet och kravet att socialarbetare ska arbeta utifrån evidens innebär metoder och 
förhållningssätt som i särskilt utformade utvärderingsmodeller visat sig ha effekt. Det 
kan innebära att strukturerade och rigida metoder prioriteras i arbetet vilket 
underminerar ett flexibelt, relationsorienterat och holistiskt arbetssätt. Att applicera 
evidensidealet på enskilda klienter och avgränsade utvärderingstider innebär också att 
ett mer kritiskt samhällsinriktat och långsiktigt arbete undermineras. 

• Empati och solidaritet med klienten undergrävs av maskuliniserade professionsideal så 
som objektivitet och förmåga att frikoppla egna känslor från arbetet. 

• Tid med klienten blir knapp när kraven på olika former av dokumentation ökar.  
• Ett allmänt samhällsideal kring individuellt ansvar och en specifik arbetsmetod som 

många socialarbetare förväntas lära sig, motiverande samtal, lägger vikt vid klientens 
eget ansvar för och vilja till förändring som legitimerar ett avståndstagande från 
klientens behov av hjälp och stöd enligt logiken ”du måste klara detta själv”.  

• En vanligt förekommande organisering av socialarbetares arbetsuppgifter är en 
beställar-utförarmodell som innebär att vissa socialarbetare arbetar med att bedöma 
klienters behov medan andra arbetar med hjälp och stöd. De som arbetar med 
bedömningar har inflytande över resurstilldelningen och riskerar genom 
organiseringen att bli alltmer distanserade från den stödjande kontakten med klienten.  

• För att på ett likvärdigt sätt bedöma klienters behov och för att kunna dokumentera det 
sociala arbetet är standardiserade bedömningsinstrument skapade vilka 
intstrumentaliserar och reglerar kontakten med klienter (Lauri, 2016).  
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• Individualiserat ansvar, tunga arbetsbördor och stress, bidrar till att skapa avstånd och 
likgiltighet eftersom det för vissa utgör en copingstrategi för att genomleva en ohållbar 
arbetssituation. En viktig orsak till att skapa ovan nämnda distansmekanismer är en 
allmän åtstramning av socialtjänstens resurstilldelning. Distansen hänger också ihop 
med tendensen till att ge nytt liv åt en tidigare framträdande förståelse av 
marginalisering och sociala problem där människors utsatthet, exkludering och 
marginalisering ses som resultat av dåliga individuella val och således som utslag av 
tvivelaktig karaktär (Lauri, 2016).  
 

Ovan nämnda förändringar av det sociala arbetets premisser innebär att socialarbetarna 
alltmer främmandegörs för sitt arbete – de alieneras vilket uttrycks genom att socialarbetare 
inte kan identifiera sig med arbetet, sina kollegor eller med sig själva. En sådan alienering 
fragmentiserar och försvagar relationen till klienten och känslan av gemenskap med andra 
socialarbetare. Gemenskapen är en förutsättning för ett vi som kan utgöra grunden för att 
ställa krav, protestera och göra motstånd mot ideal som avhumaniserats genom olika reformer 
(Lauri, 2016).  
 
Alienering är således en viktig funktion för en allmän åtstramning i socialpolitiken och för 
den styrning och organisering som praktiseras och inte enbart en konsekvens av dessa 
fenomen. Parallellt med den styrning och organisering av socialt arbete som råder i dag, och 
som innebär att alienera socialarbetare, arbetar vissa socialarbetare extra hårt för att försöka 
kompensera systemets brister och krympande resurser för att det svåra läget till trots ändå 
försöka förmedla det stöd som klienten upplevs behöva. Sådana känslor av ansvar och empati 
utgör ett historiskt förankrat feminiserat omsorgsideal och utgör därmed på samma gång en 
grund för en fördjupad exploatering av socialarbetarna och ett motstånd mot rådande system. 
Eftersom det nuvarande styrningssystemet underminerar en viss sorts opposition uppstår 
grunden för ett nytt organiserat motstånd utanför arbetsplatsen bortom kontroll i form av ett 
omsorgsideal (Lauri, 2016). 
 
4.4 Sammanfattande diskussion kring teoretiska analysverktyg 
Kritik som riktas mot nyinstitutionell teori är att teorin inte räcker till för att förklara 
organisering på konkret nivå. Teorin förklarar med andra ord hur något går till men inte varför 
(Linde & Svensson, 2013). Jag tillför därför Hvindens (1995) integrationsbegrepp som 
teoretiskt begrepp för att klargöra orsaken till den problematiska samverkan mellan de 
inblandade myndigheterna. För att undersöka den höga graden av tröghet som de enskilda 
medlingsverksamheterna uppvisar kompletterar jag min analys med begreppet alienation som 
visar hur en neoliberal politisk styrning i form av new public management kan förklara den 
likgiltighet som präglar medlingsverksamheten i Sverige (Lauri, 2016). 
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5      Metod - En integrativ litteraturstudie (delstudie I) 
En kvalitativ metod är lämplig för min studie eftersom jag avser att studera de subjektiva 
meningar medling som fenomen har för individer och grupper. Kvalitativ forskning bygger på 
tankegångar om att personliga mänskliga upplevelser är i konstant förändring, och metoden 
lägger tyngdpunkt på att till fullo förstå och beskriva den sociala verklighet som ska studeras. 
En induktiv ansats är särskilt lämplig när mer outforskade områden ska studeras då den 
innebär att forskaren utgår från empirin och därefter bildar en slutsats för att förstå och 
beskriva betydelsen av det fenomen som studeras (Williams, Unrau, Grinnel & Epstein, 2011; 
Alvesson & Sköldberg, 2008). Eftersom min studie syftar till att få en specifik förståelse 
genom att djupare undersöka hur ett socialt fenomen upplevs av några få individer, och 
eftersom jag avser att studera subjektiva mänskliga upplevelser och erfarenheter och den 
mening dessa ger individer är en kvalitativ metod lämplig för min studie. 
 
5.1      Vetenskapsfilosofisk position 
Syftet med min studie är att uppnå en djup förståelse kring individers personliga förklaringar 
till varför och hur de gör det de gör. Epistemologi handlar om vad som anses vara accepterad 
kunskap inom en disciplin. Inom samhällsvetenskapen, och mer specifikt relevant för min 
studie, handlar det framförallt om hur jag bör studera den sociala verkligheten som jag 
fokuserar på (Bryman, 2012).  
 
Interpretivismen som paradigm ser individer som komplexa och invecklade och att de därför 
upplever samma verklighet på olika sätt. Paradigmet ser således att kvalitativ forskning är den 
mest passande metoden för att studera en social verklighet eftersom den tillåter en nära och 
djup kontakt med respondenterna. En djupare förståelse av några få personers subjektiva 
upplevelser anses mer intressant än det som är överförbart till en större mängd människor, 
vilket stämmer väl in på min studies ansats (Bryman, 2012).  
 
Den fenomenologiska filosofin handlar om att förstå sociala fenomen utifrån aktörers 
perspektiv samt att förmedla denna subjektiva livsvärld (Kvale & Brinkman, 2014). Eftersom 
jag i min studie försöker fånga medlingsfenomenets bakomliggande väsen är ett 
fenomenologiskt perspektiv lämpligast (Kvale & Brinkmann, 2014; Alvesson & Sköldberg, 
2008; Patton, 2002). Ett uttryck för lojalitet mot de undersökta fenomenen är inom den 
fenomenologiska ideologin objektivitet. Kvale & Brinkman (2014) beskriver hur forskaren i 
relation till sin förförståelse bör sträva efter att uppnå en medveten naivitet genom att förhålla 
sig kritisk till egna hypoteser och genom att anta en lyhördhet till insamlad data. Då min 
studie dels analyserar befintlig forskning och dels transkriberade intervjuer är ett 
hermeneutiskt perspektiv fördelaktigt då det handlar om att tolka, förstå och förmedla 
upplevelser av olika sociala fenomen (Larsson, 2005). Ett huvudtema hos hermeneutiken är 
att meningen hos en del endast kan förstås om den sätts i relation till helheten. Ett 
hermeneutiskt betraktelsesätt syftar till att uppnå en förståelse av ett objekts eller en texts 
mening. Det innebär att undersökarens förförståelse har en stor betydelse eftersom 
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undersökaren utgår från denna innan en intervju eller en observation. Viktigt är därför att 
undersökaren kan modifiera sin förförståelse (Larsson, 2005). Förhållningssättet bygger på en 
ambition att se mer än det mest konkreta och uppenbara, samt en vilja att reflektera över hur 
man skapar ett kritiskt förhållningssätt till sig själv och sin egen förförståelse. Lämpligt är att 
utveckla sin förmåga att medvetengöra och redovisa väsentliga delar av förförståelsen och 
dess inflytande över forskningsprocessen. I ett forskande förhållningssätt är det viktigt att 
problematisera den del av förförståelsen som riskerar att på ett okontrollerat sätt styra 
intervjuer och analysarbete (Ödman, 2007). 
 
5.2      Datainsamling 
I föreliggande avsnitt redogör jag för datainsamlingen till den första delen av min studie och 
avser således datainsamlingen till den integrativa litteraturstudien.  
 
Syfte och frågeställningar är avgörande vad gäller val av forskningsmetod (Booth, 
Papaioannou & Sutton, 2012). Eftersom jag i den första delen av min studie avser att 
undersöka hur yrkesverksamma medlare upplever hinder och möjligheter med medling 
lämpar sig en systematisk integrativ litteraturstudie bäst eftersom den är den bredaste 
modellen av litteraturstudier då den kan inkludera både kvalitativa och kvantitativa studier 
(Booth et al., 2012). Med anledning av att medlares upplevelser utgör en kunskapslucka i den 
befintliga forskningen var jag angelägen om att kunna inkludera den empiri som finns och 
således både kvantitativ och kvalitativ forskning, vilket också stärkte mig i mitt val av 
litteraturstudie. Den analytiska fasen i en integrativ litteraturstudie fokuserar på att fånga 
mönster och skapa metaanalyser med forskarens egna analysverktyg, och handlar inte enbart 
om att sammanställa befintliga data som i många andra modeller av litteraturstudier (Booth et 
al., 2012). En integrativ litteraturstudie kan därför bidra till en djupare förståelse för de 
fenomen som belyses eftersom designen inte har de tolkningsbegränsningar som flera 
konventionella litteraturstudier har (Whittemore & Knafl, 2005).  
 
För att min första del av studien som består av en integrativ litteraturstudie ska bedömas som 
trovärdig är det viktigt att jag transparent redovisar mitt tillvägagångssätt. Det är också viktigt 
att studien bedrivs systematiskt enligt ett tydligt system. Bredden av empiri kan i en 
litteraturstudie bli överväldigande och för att kunna göra rätt urval krävs ett tydligt syfte och 
ett systematiskt val av empiri (Booth et al., 2012). Jag har designat den första delen av studien 
efter Whittemore och Knafls modell (2005) som avser fem systematiska steg som jag kommer 
redogöra för i det här kapitlet.  
 
En alternativ design för den första delen av min studie hade varit att intervjua medlare men 
alternativet valdes bort eftersom det är svårt att nå målgruppen och intervjuer kräver också 
mer tid än jag som ensam forskare har då studien är ett examensarbete med begränsad tid till 
förfogande. En integrativ litteraturstudie ger mig som forskare tillgång till en bred och, rätt 
utförd, reliabel empiri som jag inte kunnat ta del av genom ett fåtal intervjuer, och designen är 
således den mest passande för min studies syfte och första forskningsfråga. 
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Whittemore och Knafls modell för att upprätta en integrativ litteraturöversikt innebär fem 
olika steg. Det första avser att anpassa ett dataurval med utgångspunkt i studiens 
problemformulering, och att anpassa urvalet utifrån denna. Steg två omfattar den praktiska 
sökningen av litteratur med hänsyn till de kriterier som fastställts. Det tredje steget handlar 
om att bedöma kvaliteten och trovärdigheten på de studier som omfattas av sökningarna och 
fatta beslut kring vilka studier som ska inkluderas och exkluderas som empiri. I steg fyra ska 
den insamlade empirin bearbetas, kodas och kategoriseras utifrån funna mönster och deras 
relationer sinsemellan. I steg fem ska resultat och analys presenteras följt av slutsats och 
resultat- samt metoddiskussion (Whittemore & Knafl, 2005). Att alla steg sker transparent och 
systematiskt enligt en specifik metod är en förutsättning för att studien ska vara trovärdig och 
tillförlitlig.   
 
5.3      Urval  
I en litteraturstudie styrs avgränsningen av vilka studier som ska inkluderas och ej av så 
kallade inklusions-och exklusionskriterier. Det innebär i förväg bestämda kriterier för de 
studier som ska inkluderas och exkluderas i litteraturstudien (Pope, Mays & Popay, 2007). En 
hög kvalitet på de studier som inkluderas är avgörande för den kommande studiens 
trovärdighet. Traditionellt har den första generationens kunskapsöversikter blivit kritiserade 
för att utan systematik eller transparens ha inkluderat studier med låg metodologisk kvalitet i 
subjektivt syfte att bekräfta författarens hypotes och argument (Pope et al., 2007). Med detta i 
åtanke valde jag att förhålla mig kritisk till studier som bekräftar min förförståelse och att 
medvetet även studera studier som har en mer kritisk framtoning kring medling för unga 
lagöverträdare.  
 
I en integrativ litteraturstudie är urvalet syftesstyrt. Det innebär att den mest lämpliga 
litteraturen inte alltid är publicerade och granskade forskningsartiklar utan också kan utgöras 
av så kallad grå litteratur. Grå litteratur innebär rapporter, avhandlingar, opublicerad 
forskning, journaler, böcker och artiklar som utan vinstsyfte framtagits av olika myndigheter, 
universitet eller organisationer och publicerats inom olika samhällsområden (Booth et al., 
2012). Problematiskt med grå litteratur är att det är svårt att bedöma dess trovärdighet. Vissa 
studier kan vara för små för att anses vara reliabla och valida, andra kan vara bundna till en 
viss kontext så som en specifik region eller enbart en mindre typisk grupp av människor och 
att en överförbarhet till andra kontexter därför kan vara svårbedömd. Det kan också finnas 
felaktigheter i studiers design eller metodavsnitt vilket gör det problematiskt att inkludera 
dessa i urvalet (Pope et al., 2007; Booth et al., 2012). Med anledning av det bristfälliga 
resultatet av studier med svenskt sammanhang kompletterades resultatet med ett så kallat 
snöbollsurval där även grå litteratur i form av en utvärdering av Socialstyrelsen (2012) samt 
en utvärderingsrapport av medlingsverksamheten i nordvästra Skåne (Andersson, 2013) 
inkluderades. Ett snöbollsurval innebär att jag inkluderat studier som jag hittat i andra 
författares referenslistor och som jag bedömt som relevanta för min studie (Booth et al., 
2012). En av den svenska medlingsmodellens paradoxer är att evidensbaserad utvärdering 
kräver praktik, och eftersom medling i Sverige praktiseras i allt mindre omfattning är medling 
i en svensk kontext ett outforskat område och att inkludera myndighetsrapporter och 
dokument som empiri är därför oundvikligt för att söka svar på mina forskningsfrågor.  
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Att på ett transparent och tydligt sätt redovisa studiens tillvägagångssätt är extra viktigt då 
metoden är så pass bred, och det innebär att studien behöver bedrivas enligt ett tydligt 
beskrivet system. Vad gäller urval är det av största vikt att detta sker enligt en tydlig 
systematik eftersom bredden av möjlig empiri annars kan bli ohanterlig. Relationen mellan 
den insamlade empirins kvalitet och studiens frågeställningar är följaktligen ett av studiens 
viktigaste trovärdighetsskriterium (Booth et al., 2012).  
 
Den systematiska redovisningen av datainsamling liksom en transparent bedömning av 
inkluderade studier är således av stor vikt för trovärdigheten (Booth et al., 2012).   
 
Inklusionskriterier för inkluderade studier: 
 

• Krav på studier där medlarnas upplevelser av förutsättningar och eller hinder står i 
fokus. 

• Krav på tidsaspekt eftersom tidsperioden är relevant då Sveriges första 
utvärderingsrapport kring medling publicerades år 1999. Aktuell forskning är viktig då 
dels organisatoriska förändringar kring medling skett sedan år 1999 och dels eftersom 
människors upplevelser av fenomen är föränderliga över tid.  

• Internationella studier ska vara granskade med peer review för att öka deras 
trovärdighet.  

• Internationella studier ska vara författade på engelska eftersom jag har begränsade 
språkkunskaper. 

• Svenska studier som anses relevanta för mitt syfte och mina forskningsfrågor kommer 
inkluderas eftersom de är viktiga för att kunna göra en korrekt koppling till medlare 
som befinner sig i en svensk kontext. Då min tidigare kunskapsinventering konstaterat 
att medlares upplevelser utgör en kunskapslucka kommer så kallad grå litteratur i form 
av myndighetsrapporter och liknande litteratur att kunna inkluderas. Ett snöbollsurval 
av litteratur kommer också genomföras genom att granska intressanta studiers 
referenslistor.  

• Endast studier som finns tillgängliga i fulltextformat kommer inkluderas eftersom 
viktiga bedömningsparameterar vad gäller studiens trovärdighet så som att kunna följa 
studiens metod, analys och resultat annars försvinner. 
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Exklusionskriterier för exkluderade studier: 
 

• Studier på annat språk än svenska och engelska är exkluderade på grund av mina 
begränsade språkkunskaper.  

• Studier som inte berör medlarnas upplevelser är exkluderade då de inte är relevanta 
för mitt syfte. 

• Studier publicerade före 1998 är exkluderade från studien på grund av att dessa 
riskerar att spegla andra kontexter än samtiden. 

• Studier som inte finns tillgängliga i fulltext är exkluderade eftersom trovärdigheten 
inte kan bedömas. 

 
5.4      Litteraturanskaffning 
Vid litteraturanskaffningen användes Högskolan i Gävles biblioteks olika databaser som är 
relevanta för socialt arbete. Vid sökning av empiri till en litteraturstudie bör en bibliotekarie 
konsulteras eftersom sökningen är så omfattande och för att kvaliteten på densamma är 
avgörande för studiens trovärdighet (Booth et al. 2012; Pope et al., 2007). Initialt gjordes 
därför först en sökning som dokumenterades och sedan ytterligare en sökning med 
handledning av två av högskolans anställda bibliotekarier. Det visade sig att bägge 
sökningarna genererade identiska resultat.  
 
Sökprocessen pågick under perioden 26 februari 2020 till och med den 31 mars 2020 och 
utgjordes av dels en internationell sökning med engelska sökord, och dels en svensk sökning 
med svenska sökord.  Sökningarna återfinns under bilaga 1 och bilaga 2. Sammanfattningsvis 
kan litteraturanskaffningen beskrivas som att den internationella sökningen, efter 
avgränsningar i form av peer reviewed och bortrensning av dubbletter, resulterade i 31 
resultat och den svenska sökningen resulterade i 27 resultat vilket totalt gav 58 resultat att 
granska på titelnivå. Efter att studier med irrelevanta titlar blivit bortrensade fanns 24 
internationella studier samt åtta svenska resultat att studera på abstractnivå. Av de 24 
internationella studierna rensades åtta bort efter att abstract lästs eftersom dessa studiers 
innehåll inte kunde kopplas till litteraturstudiens problemområde eller syfte. Av de åtta 
svenska resultaten rensades sex ut och två behölls.  
 
Således fanns efter att ha läst samtliga abstract sexton internationella studier samt fyra 
svenska resultat i form av tre rapporter och en studie att läsa i fulltext. Av dessa sorterades 
ytterligare tio bort eftersom de inte var relevanta för mitt syfte i enlighet med mina 
inklusions- och exklusionskriterier. 
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5.5      Sammanställning av internationell och svensk litteraturavgränsning 
 

 
 
Sammanställning av internationell- och svensk litteraturavgränsning 
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5.6      Presentation av empirin 
Studie Syfte Urval Metod Resultat 
A path to peace: A 
comparative study of 
practitioners´views of 
juvenile restorative 
justice in Chile, England, 
Italy and Sweden, Reyes-
Quilodran, LaBrenz & 
Donoso, 2019. 
 
 

Att analysera och jämföra 
medlingsverksamheten och 
de bakomliggande 
rättssystemen i fyra olika 
länder. 
 
Att förstå vad medlarna 
upplever som möjligheter 
och svårigheter med 
medling. 
 
Att förstå vad som hindrar 
implementering av 
metoden.  
 

Länder i Europa utifrån 
deras framgångsrik 
implementering och 
rättsliga ram för att 
praktisera reparativ 
rättvisa samt tillgången på 
medlare att intervjua om 
erfarenheter. Studien är 
en del av det så kallade 
IRSES-projektet som är 
ett internationellt projekt 
som syftar till intellektuellt 
och akademiskt utbyte av 
professorer och studenter 
i Latinamerika och Europa 
i delprojektet ”Supporting 
and understanding 
families with complex 
needs project”. 
 

Kvalitativ metod.  
 
En jämförande fallanalys 
mellan Chile och tre 
europeiska länders 
implementering av 
medling.  
 
Datainsamling genom 
semistrukturerade 
intervjuer med 33 
professionella medlare 
och tre observerade 
medlingsmöten  
 
Deltagarna rekryterades 
genom att forskarna 
kontaktade experter 
inom reparativ rättvisa i 
respektive land som 
sedan kunde identifiera 
medlare. Ett 
kompletterande 
snöbollsurval genom att 
medlarna tillfrågades om 
de i sin tur kunde 
rekommendera andra 
informanter.  
 

Studien uppmuntrar 
socialarbetare till en aktiv roll 
inom rättssystemet vad gäller 
unga kriminella.  
 
Medlare från alla länder 
påtalar vikten av att väga in 
psykosociala faktorer så som 
hur fattigdom och 
marginalisering bidrar till en 
att en ung person begår brott.  
 
Bakomliggande orsaker till 
ungdomskriminalitet så som 
social exkludering är viktiga 
faktorer för 
medlingsverksamheter att 
förhålla sig till. 
 
Medlare uppger att metoden i 
högre grad behöver 
utvärderas då det finns ett 
glapp mellan upplevda 
resultat och empiriska bevis. 
Medlare efterfrågar också 
mer utbildning och 
fortbildning. Ytterligare 
utmaningar ser medlarna i 
möjligheten att mäta återfall i 
brott för de gärningspersoner 
som deltar i medling. 
 
Medlare efterlyser att medling 
i högre grad involveras i 
samhällsdebatten. 
 
Medlare efterlyser en ökad 
medvetenhet om medling 
som metod hos 
samarbetande myndigheter 
eftersom medling i samtliga 
länder är avhängigt att andra 
myndigheter remitterar 
gärningspersonen för 
medling.  
Medlare anser att samverkan 
i hög grad behöver utvecklas 
mellan rättssystemen och 
medlingsverksamheterna. 
Medlarna önskar nationella 
centraliserade övergripande 
organisationer som ansvarar 
för ekonomi, utbildning och 
kvalitetssäkring. 
 
Svenska medlare är 
missnöjda med det 
kommunala ansvaret för 
medling. 
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Studie Syfte Urval Metod Resultat 
Evaluating New 
Zealand´s restorative 
promise: the impact of 
legsislative design on 
the practice of 
restorative justice, 
Pfander, 2019. 
 

Att undersöka hur Nya 
Zeeland har utformat sina 
reparativa rättviseprogram 
och vilken inverkan 
institutionaliseringen och 
standardiseringen har haft 
på integrationen av 
reparativ rättvisa inom 
rättsväsendet.  
 
Att undersöka vad som sker 
med reparativ rättvisa när 
den är centralt reglerad och 
lagstiftad. 
 

Kunskapsöversikter av 
befintlig forskning, en 
kritisk analys av statistik 
över reparativ rättvisa. 
 
Intervjuer med fem 
medlare i Nya Zeeland 
och fem medlare i 
Vermont, USA. 
 

Mixad design med 
kvantitativ och kvalitativ 
metod. 
 

Standardiserad reparativ 
rättvisa kan påverka de 
reparativa effekterna och 
resultatet av medling.  
 
Standardisering ger ökad 
möjlighet för implementering 
och utbildning.  
 
Övergången från frivillig till 
obligatorisk domstolsprövning 
gav möjlighet att institutionellt 
befästa medling i Nya 
Zeeland.  
 
Obligatorisk 
domstolsprövning har inte 
genererat fler 
medlingsuppdrag.  
 
Medlarna i Nya Zeeland är 
kommunbaserade och 
utbildade av justitieministeriet. 
Efter medlingen rapporterar 
medlarna resultatet till rätten. 
I Vermont, USA 
tillhandahåller icke 
vinstdrivande Community 
Justice Centers medling. 
 
Medlarna praktiserar och 
tolkar reparativ rättvisa 
autonomt och använder 
paneldiskussioner där en 
gärningspersoner träffar 
frivilliga från samhället för att 
diskutera händelsen och 
förhandlar fram en lämplig 
reparativ åtgärdsplan.  
 
Polismyndigheten i Nya 
Zeeland är tveksamma till 
medling och inget tätt 
samarbete existerar.  
 
I Vermont, USA, har 
medlarna och polisen goda 
relationer genom täta 
interaktioner. 
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Studie Syfte Urval Metod Resultat 
Brottsmedlingen på 
utdöende. Gör om, gör 
rätt… Är nationell 
samordning 
brottsmedlingens 
räddning?, Polfors, 2018. 
 

Att undersöka hur 
medlingspraktiker upplever 
medlingsverksamheterna i 
Sverige.  
 
Att undersöka om 
författarens hypotes om 
nationell samordning för 
medlingsverksamheten i 
Sverige stämmer.  
 
Att undersöka om det finns 
brister i medlingslagen.  
 
Att undersöka hur 
medlingsverksamheterna i 
Sverige bedrivs. 
 

Syftesstyrt urval vid 
intervjuer med 
medlingssamordnare och 
medlare.  
 
Syftesstyrd fokusgrupp, 
enkätstatistk över 
brukarupplevelser från två 
medlingsverksamheter i 
två olika län.  
 
Två fallanalyser som valts 
genom ett syftesstyrt 
urval.  
 

Mixad design med 
kvantitativ och kvalitativ 
metod.  
 

Medlare önskar att en 
nationell samordnare utses 
för att medlingen skall 
kvalitetssäkras och för att 
medling ska kunna erbjudas i 
samtliga kommuner. 
 
Det är främst 
polismyndigheten som skapar 
tillflöde av medlingsärenden 
men inte alla 
gärningspersoner tillfrågas.  
 
Medling är en ensam uppgift 
som många inte mäktar med 
att driva på egen hand. 
 

Medling vid brott; en 
enhetlig svensk modell?, 
Jacobsson & Wahlin, 
2017. 
 

Att studera hur 
kommunerna arbetar med 
medling.  
 

Urvalet för 
enkätundersökning bestod 
av samtliga kommuner i 
Sverige.  
 
Samtliga svenska 
kommuner som erbjuder 
medling vid brott.  
 

Kvalitativ metod. 
 

Medling förekommer i 181 
kommuner fördelat på 83 
verksamheter.  
Medlare upplever yrket som 
ensamt och söker sig över 
kommungränserna för att 
bilda nätverk.  
Medlare upplever samarbetet 
med polismyndigheten som 
problematiskt. 
 
Politiker tycks ointresserade 
av medling. 
Bristen på en nationell 
samordnare bidrar i hög grad 
till medlingens nedgång.  
 

Victim-offender 
mediation and social 
work: Focus groups with 
mediators in Flanders, 
Bradt, Bouverne-De Bie 
& De Vissher, 2014. 
 

Att undersöka hur medlare 
upplever sin professionella 
roll och till vilken grad de 
ser sig delaktiga i 
implementering av medling 
på en strukturell nivå. 
 

14 medlare som arbetar 
med medling vid 
ungdomskriminalitet 
och 14 medlare som 
arbetar med medling med 
kriminella vuxna. 
 

Kvalitativ metod med 
intervju i 
fokusgrupper. 
 

Medlare upplever sin position 
som i skärpunkten mellan 
välfärdssystemen och 
rättsväsendet.  
 
Medlarna upplever att deras 
position starkt påverkas av 
den juridiska ram de arbetar 
inom. 
 
Medlare upplever att det finns 
exkluderingsprocesser i 
medlingsverksamheten som 
beror på hur 
gärningspersoner tillfrågas 
om medling.  
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Studie Syfte Urval Metod Resultat 
Organisering av medling 
vid brott. En utvärdering 
av 
medlingsverksamheten i 
Nordvästra Skåne, 
Andersson, 2013. 
 

Att utifrån personalens 
upplevelser och syn 
utvärdera 
medlingsverksamheten i 
Nordvästra Skåne.  
 
Att undersöka hur 
organisationen avseende 
medlingsverksamhet 
fungerar i respektive 
kommun och att identifiera 
utvecklingsbehov. 
 

Medlare, 
medlingssamordnare, 
socialtjänstchefer, 
koordinator, poliser, 
åklagare och 
kriminalvårdare från de 
kommuner som 
tillsammans samarbetar 
och ingår i Nordvästra 
Skånes 
medlingsverksamhet.  
 

Mixad design. 
Kvantitativ och kvalitativ 
metod. 
 

Samverkansorganisationen i 
Nordvästra Skåne fungerar 
tillfredsställande på flera 
punkter.  
 
Organisationen består av en 
styrgrupp som fungerar 
övergripande, en gemensam 
arbetsgrupp och 
gemensamma medlare som 
är tillgängliga för samtliga tio 
kommuner. Det finns också 
medlingssamordnare i 
samtliga kommuner utom en.  
Majoriteten av personalen 
upplever att verksamheten 
fungerar bra eller mycket bra 
och att medling genomförs i 
relativt stor utsträckning. 
 

Medling vid brott 
avseende unga 
lagöverträdare. 
Uppföljning av hur 
kommunerna arbetar 
med medling samt 
analys av behov av 
åtgärder för att stödja 
medlingsverksamheten, 
Socialstyrelsen, 2012. 
 

Att undersöka om alla 
kommuner erbjuder medling 
och om den medling som 
erbjuds är likartad över 
landet.  
Att undersöka om 
tillströmningen av 
förmedlade ärenden kan 
ses som rimliga i 
förhållande till de antal brott 
som begås av unga 
gärningspersoner.  
 

Företrädare för åtta olika 
medlingsverksamheter 
som totalt omfattar tio 
kommuner. Likaså polis, 
åklagare och domare från 
sex olika kommuner. Två 
ledande forskare inom 
området ingår i urvalet. 
För den kvantitativa delen 
av studien utgör samtliga 
kommuner urvalet.   
 

Mixad design. 
Kvantitativ och 
kvalitativa metod.  
 

Samtliga gärningspersoner 
under 21 år tillfrågas inte om 
medling vilket skapar en 
rättsosäkerhet.  
 
Medling tas inte alltid upp i 
LUL-yttrande från 
socialnämnden.  
 
Det saknas kunskap och 
kompetens kring medling hos 
samverkande myndigheter.  
 
En nationell samordnare 
krävs för att medling ska 
praktiseras rättssäkert.  
 
En nationell samordnare som 
ansvarar för utbildning och 
kvalitetssäkring är nödvändig.  
 
Medlare uppger att de 
behöver adekvat utbildning 
samt att få medla på heltid för 
att förvalta kunskapen och 
kunna prioritera 
medlingsärenden.  
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Studie Syfte Urval Metod Resultat 
“ ́Joe everyday, people of 
the street ́ ́: a qualitative 
study on mediators ́ 
roles and skills in victim- 
offender mediation, Choi 
& Gilbert, 2010. 
 

Att undersöka deltagares 
erfarenheter av 
medlingsprocessen. 
Författarna har särskilt 
undersökt medlarnas roller 
och färdigheter. 
 

Brottsoffer, unga 
gärningspersoner, deras 
föräldrar, medlare samt 
representanter från 
remitterande myndighet 
som varit inblandade i fyra 
olika rättsfall i en 
mellanstor stad i USA, 
2007.  
 

Kvalitativ metod. 
 

Det är inte en specifik 
medlingsmodell eller process 
som ger ett reparerande 
utslag utan snarare kommer 
denna effekt av att följa de 
principer som den 
bakomliggande filosofin 
uttrycker. 
 
Medlares utbildning och 
träning samt att konsekvent 
och kontinuerligt utvärdera 
praktiken för att säkerställa att 
den fungerar på ett sätt som 
är förenligt med 
grundläggande reparativa 
rättviseprinciper är av största 
vikt för att nå målen med 
medling. 
 

What! What kind of 
apology is this?”: The 
nature of apology in 
victim offender 
mediation, Choi & 
Severson, 2009.  
 

Att undersöka deltagares 
erfarenheter av 
medlingsprocessen. 
Författarna har särskilt 
undersökt ursäktens 
betydelse för offren. 
 
 

Brottsoffer, unga 
gärningspersoner, deras 
föräldrar, medlare samt 
representanter från 
remitterande myndighet 
som varit inblandade i fyra 
olika rättsfall i en 
mellanstor stad i USA, 
2007.  
 

Kvalitativ metod. 
 

Medlarens utbildning och 
förmåga till professionalitet är 
avgörande för att kunna följa 
metoden enligt reparativa 
rättviseprinciper. 
 

Victim-Offender 
Mediation in the Italian 
Juvenile Justice System: 
The Role of the Social 
Worker, Baldry, 1998. 
 

Att undersöka medlarnas 
upplevelser av medlingens 
fördelar och begränsningar i 
den italienska 
ungdomsvården. 

Samtliga fall som 
hänvisats till 
socialarbetare från 
domstolen. 

Mixad design. 
Kvantitativ och kvalitativ 
metod. 
 
 

Medling har en ojämn 
geografisk spridning och 
således inte rättssäker. 
 
Utredande socialarbetare 
genomför medlingen vilket är 
problematiskt. 
 
Medlare ser sitt uppdrag på 
individnivå där deras uppgift 
handlar om att facilitera 
medlingsmötet 
 
Medlare saknar specifik 
utbildning och träning. 
 
Medlarna saknar tid avsatt för 
medlingsuppdragen.  
 
Medlarna önskar medla på 
heltid då andra uppgifter 
krockar med 
medlingsuppdragen och 
påverkar neutraliteten.  
 
Medlarna önskar ett 
oberoende övergripande 
organ som ansvarar för 
utbildning och organisering. 
 

 
En detaljerad beskrivning av den inkluderade empirin finns bifogad som Bilaga 3. 
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5.7      Dataanalys 
Som ensamskrivande författare har jag haft förmånen att själv få bearbeta ovan inkluderade 
och presenterade empiri. Jag ser det som fördelaktigt eftersom det givit mig ytterligare 
möjlighet att lära känna materialet väl vilket är en viktig aspekt för den kommande analysen. 
Med inspiration från Coleman och Unrau (2011) och deras metodologiska beskrivning av 
olika steg i en kvalitativ dataanalys har jag genomfört en induktiv analys eftersom en induktiv 
ansats är lämplig som metod när mer outforskade områden ska studeras. En induktiv analys 
innebär att utgå från det som presenteras av empirin och därefter bilda en slutsats (Williams, 
Unrau, Grinnel & Epstein, 2011; Alvesson & Sköldberg, 2008). En risk med en induktiv 
ansats är att endast skildra empiriska konklusioner och inte skapa en djupare förståelse för de 
mekanismer som kan ha bidragit till de empiriska mönster som redogjorts för. För att nå de 
dimensioner som informanten själv inte är medveten om behöver den induktivt beskrivna 
subjektiva uppfattningen mötas med teoretiskt grundade frågor. Det kan innebära att ställa 
frågor om sådant som informanten undvikit att tala om eller givit motsägelsefulla svar kring 
(Alvesson & Sköldberg, 2008). Jag anser också att mina valda teoretiska analysverktyg bidrar 
till att minimera risken för att min studies resultat endast presenterar ytliga analyser i form av 
sammanställd empiri. 
 
I min första kodning av materialet har jag konstaterat samband och skillnader mellan olika 
datasegment när olika mönster gestaltas ur de inkluderade studierna. Koderna har jag sedan 
kategoriserat in i olika enheter som i följande led kodats om. Den nästföljande kodningen var 
mer abstrakt och avsåg att tolka det underliggande inför det sista steget i dataanalysen som 
innebar att jag klassificerade och sorterade data i meningsfulla enheter som utgör empirins 
tematiserade resultat.  
 
Det fenomenologiska perspektivet fokuserar på precisa redogörelser av informantens 
subjektiva upplevelser och livsvärld (Patton, 2002). Alvesson & Sköldberg (2008) diskuterar 
en väsentlig del inom den fenomenologiska forskningsansatsen som handlar om att finna det 
bakomliggande väsen som utgörs av det gemensamma i olika utsagor och som döljer sig inom 
ett fenomen. I analysen har jag således strävat efter att identifiera det gemensamt 
bakomliggande i människors komplexa och variationsrika uttryck och utsagor.   
 
Den hermeneutiska tolkningen innebär att tolka alla enskilda utsagor till en helhet och 
parallellt tolka helheten mot varje enskild del. Tekniken kallas för hermeneutisk 
cirkeltolkning och syftar till att finna mönster och meningar i varje del som också är kopplade 
till en övergripande helhet. Det innebär att jag har pendlat mellan de olika delarna, helheten, 
min förförståelse och förståelse för att genom en ökad totalisering och precisering nå en högre 
abstraktionsnivå som ger en djupare förståelse och ny kunskap (Kvale & Brinkmann, 2014; 
Alvesson & Sköldberg, 2008; Ödman, 2007). 
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6 Tematiserat resultat (delstudie I) 
I föreliggande avsnitt redogör jag för det tematiserade resultatet från studiens första del. 
Utifrån ovan inkluderade och presenterade studier som utgör min studies empiri har jag funnit 
följande teman:  
 

• Parallella logiker 
• Exkluderingsprocesser 
• Utbildning 
• Strukturell samordning 

 
6.1 Parallella logiker 
” We are no social workers, but we are not judical counsellors either.” (AM, medlare). 
Bradt, Bouverne-DeBie och Visscher (2014) visar i sin kvalitativa studie att medlare befinner 
sig i skärpunkten mellan rättssystemet och välfärdssystemet, och att graden av påverkan från 
rättssystemet avgör var på spänningsfältet medlare upplever sig positionerade. De medlare 
som arbetar med yngre gärningspersoner och deras offer tenderar att arbeta mer 
konsekvensinriktat och fokuserar på att kunna presentera ett skriftligt avtal mellan parterna 
för rätten. De medlare som arbetar med äldre gärningspersoner tenderar istället att fokusera på 
kommunikationshöjande dialoger mellan parterna. Den juridiska förväntan på medlingens 
utfall styr med andra ord om medlingsprocessens fokuserar på omvårdnad och rehabilitering 
eller på att uppnå en överenskommelse mellan parterna som sedan skickas till åklagare eller 
domare.  
 
Studien visar att medlare ser sin möjlighet till strukturell påverkan som begränsad eftersom 
åklagare bedömer huruvida medling ska erbjudas gärningspersonen eller ej (Bradt, Bouverne-
DeBie & Visscher, 2014). “But we should not merely focus on our files, because then we are 
actually allowing ourselves to be instrumentalized as some kind of settlement.” (AM, 
medlare). 
 
Medlare ser att det finns en risk att systemet leder till en ökad kriminalisering av sociala 
problem på bekostnad av välfärdsperspektivet eftersom flera remitterade fall utgörs av sådana 
fall som normalt hade avskrivits och lagts ner (Bradt, Bouverne-DeBie & Visscher, 2014). 
 “It´s like they need a mediator to solve something they should be able to do themselves and 
we talk about giving responsibility back to the people, giving the conflict back to the people 
…” (JM, medlare). Studien konstaterar också att medlare behöver engagera sig i 
samhällsdebatten och ta sitt strukturella och politiska ansvar (Bradt, Bouverne-DeBie & 
Visscher 2014).  
 
Baldry (1998) konstaterar att medlare upplever arbetssättet i det italienska 
ungdomsvårdssystemet problematisk. Ungdomar som anklagas för brott kan dömas till frivård 
om domare bedömer det som lämpligt. Samma domare avgör också om ungdomen ska 
erbjudas medling och ungdomen remitteras sedan till en socialarbetare som ska ansvara för 
rehabiliteringen. Eftersom samma socialarbetare utöver att vara ansvarig för frivården också 
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är den som faciliterar medlingsuppdraget mellan den dömde och dennes offer skapas utifrån 
reparativa rättviseprinciper en konflikt för medlaren eftersom denne ska förhålla sig neutral 
till bägge parter för att ett genuint resultat ska uppnås (Baldry, 1998). 
 
Pfander (2019) fastslår att Nya Zeelands institutionella befästning av medling genom 
övergång från frivillig till obligatorisk domstolsprövning i realiteten genererat fler 
administrativa sysslor för medlarna än nya medlingsuppdrag eftersom många 
gärningspersoner väljer att avböja medling. Studien visar att medlarna framförallt upplever att 
det nyazeeländska polisväsendet är tveksamma till medling och reparativ rättvisa. Studien 
visar också att medlare i Vermont, USA, tvärtom upplever ett gott samarbete med 
polismyndigheten genom täta och upprepade oreglerade interaktioner. I Vermont genomförs 
däremot medlingen i annan form genom så kallade paneldebatter där offret inte nödvändigtvis 
behöver delta för att mötet ska genomföras (Pfander, 2019).  
 
Som tidigare framgått är alla svenska kommuner skyldiga att erbjuda medling till 
lagöverträdare under 21 år. Enligt lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 
ska socialtjänsten genast underrättas när en person som inte fyllt arton år skäligen är misstänkt 
för ett brott som kan leda till fängelse (6 §, 1964:167). Av underrättelsen ska det framgå 
huruvida den misstänkte har tillfrågats om han eller hon vill delta i medling enligt lagen om 
medling med anledning av brott och hur den misstänkte ställt sig till ett deltagande. Polfors 
(2018) studie konstaterar att medlingsuppdrag i hög grad är avhängiga polismyndigheten i 
Sverige med hänvisning till underrättelsen till socialtjänsten.  
 

Det är tydligt att när medlaren informerar polis, socialtjänst, frivård och andra berörda aktörer 
om deras ansvar att erbjuda medling, så ökar inflödet av medlingsärenden. Men är de inte där 
och upprepar det och gör sig synliga, så glöms informationen bort, vilket återigen påvisar hur 
personbundet det är. Skulle kunskapen och rutinerna vara etablerade, och eller om en 
samordnande instans för medling i Sverige fanns, så skulle medlare och medlingssamordnare 
istället kunna lägga den tiden på medlingsprocesser. (Medlare) 
 

Lagstiftningen till trots upplever medlarna att det är polismannens subjektiva inställning som i 
hög grad avgör om frågan ställs till gärningspersonen eller ej, och likaså hur frågan ställs.  
Hälften av de tillfrågade medlarna i studien uppger att ett mer strukturerat samarbete mellan 
polis, socialtjänst, åklagare och berörda aktörer skulle vara gynnsamt (Polfors, 2018).  
 

Bra kontakt med medlarna är viktigt så man kan slå en signal till medlarna och berätta om något 
är speciellt viktigt med ärendet och lämna sidoinformation som är viktig för medlarna. Men det 
bygger på att man känner varandra och träffas då och då. Det tycker jag fungerar bra i 
Uddevalla. Sen har medlarna kommit till polisstationen och berättat om sin verksamhet och 
poliserna fått information om hur medlingen fungerar och det är viktigt. (Polis) 

 
Också Jacobsson och Wahlin (2017) konstaterar att medlare upplever samarbetet med polisen 
som problematisk eftersom färre ärenden förmedlas trots att i princip samtliga respondenter 
uppger att ett regelbundet samarbete med polisen finns.  
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Andersson (2013) har utifrån personalens upplevelser konstaterat att polisen har ett lågt 
engagemang i medling men att det är stora skillnader i samarbetet mellan polis och 
medlingsverksamheter i kommuner där medling fungerar väl och i kommuner där medling 
fungerar sämre (Andersson, 2013).  
 
”Fungerar fantastiskt, jättebra kontakt till ungdomsutredare, den kontakten sköter våra 
ungdomsutredare och dom är med på förhör. Dom är med på våra teammöten, 
konsultationsmöten på skolan, och vi samarbetar i hur vi ska förebygga olika saker.” 
(Styrgruppsledamot i fungerande kommun). 
 
I de kommuner där medling fungerar väl bedrivs ett samarbete med polisen i högre grad 
genom en medlingssamordnare än i de kommuner där medlingen fungerar sämre (Andersson, 
2013).  
 
Socialstyrelsen (2012) konstaterar att det inte är alla gärningspersoner under 21 år som blir 
tillfrågade om de vill delta i medling av polisen. Studien fastslår att medlare upplever att 
polisen dels har många olika områden att täcka in i utredningar och att medling efter ett långt 
och tröttsamt förhör kan kännas svårt att erbjuda, och dels att frågan om medling uppfattas 
som otydlig mellan berörda myndigheter. För att frågan ska ställas krävs ett systematiskt 
tillvägagångssätt och även kunskap om medling. Framförallt behöver polisen känna en 
motivation till att medling ska bli av. Studien visar också att inte heller socialnämnden alltid 
nämner medling i det yttrande som nämnden lämnar till åklagaren när en ung person står 
anklagad för ett allvarligt brott. Således saknas kunskap och kompetens om medling inom 
flera samverkande yrkesgrupper. Socialstyrelsen (2012) konstaterar att medlare uppfattar att 
negativa attityder och en bristande kunskap skapar ideologiska krockar mellan medling och 
rättssystemet. 
 
Sammanfattningsvis visar forskningen att medlare befinner sig i skärpunkten mellan rätts- och 
välfärdssystemen (Bradt, Bouverne-DeBie & Visscher, 2014). Medlingsuppdrag är avhängiga 
rättssystemet då polis, åklagare och domare enligt lagstiftning, eller egen bedömning av 
lämplighet, remitterar gärningspersoner till medling. Medlares erfarenheter är dock att frågan 
om medling är godtycklig och allt för sällan ställs till gärningspersoner. Forskningen visar att 
obligatorisk domstolsprövning förvisso bidrar till att frågan i högre grad ställs men paradoxalt 
nog inte genererar fler medlingsuppdrag. Till exempel har ett betydande lagstöd i Nya 
Zeeland inte ökat medlingens omfattning. Anledningar som uppges är att många 
gärningspersoner tackar nej till att möta sitt offer i ett medlingssamtal eftersom frågan ställs 
på ett felaktigt sätt med en negativ underton på grund av att polisen saknar kunskap om och 
motivation för medling (Pfander, 2019; Polfors, 2018; Jacobsson & Wahlin, 2017; Andersson, 
2013, Socialstyrelsen, 2012). Forskning visar däremot att där ett gott samarbete med 
polismyndigheten finns förmedlas också fler medlingsuppdrag. I Vermont, USA, fungerar 
medling bra genom ett väl underbyggt polissamarbete och där medlingsmöten sker under fria 
former då utövarna praktiserar medlingen holistiskt efter eget omdöme (Pfander, 2019; 
Andersson, 2013). 
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6.2 Exkluderingsprocesser 
Bradt, Bouverne-DeBie och Visscher (2014) konstaterar i sin studie att medlare upplever att 
de endast har begränsad kunskap om vilka gärningspersoner som tackar ja och vilka som 
tackar nej till åklagares medlingserbjudanden, och att begränsad uppmärksamhet således 
läggs på frågan om medling erbjuds och i sådant fall hur (Bradt, Bouverne-DeBie & Visscher, 
2014). Studien konstaterar att befintliga samhälleliga orättvisors således kan reproduceras 
genom exkluderingsprocesser i medlingsverksamheten eftersom samtliga medlare i studien är 
eniga om att hur parter erbjuds medling är avgörande för huruvida parterna accepterar att 
delta eller ej. Medlare uppger att deras arbete på individnivå inte ger dem möjlighet påverka 
hur medling presenteras för parterna (Bradt, Bouverne-DeBie & Visscher, 2014; Andersson, 
2013).  
 
Reyes-Quilodran, LaBrenz och Dononso (2019) har i fyra olika länder undersökt vad medlare 
upplever som möjligheter och hinder med medling som metod och resultatet visar bland annat 
ett missnöje med tillflödet av ärenden. Medlare uttrycker att en ökad medvetenhet och 
kunskap om medling hos samverkande myndigheter är nödvändig eftersom medling är 
beroende av att andra organisationer och myndigheter remitterar gärningspersoner till 
medlingsverksamheter. Tydligast missnöje uttrycker svenska medlare som påtalar att det 
kommunala ansvaret för medling inte fungerar och att medlingen i Sverige riskerar att tappa 
kvalitet och dö ut.  
 
Baldry (1998) visar genom en enkätstudie att italienska medlare upplever att medling har en 
ojämn geografisk spridning till följd av att dömande domare subjektivt bedömer och avgör 
huruvida en ung gärningsperson ska remitteras till medling eller ej. I Nya Zeeland, där 
medling har ett betydande stöd i lagstiftningen, ska domstolarna utreda 
medlingsförutsättningarna för unga gärningspersoner innan rättsförfarandet kan fortgå. Trots 
lagstiftningen har inte medlingarna ökat i omfattning då många gärningspersoner väljer att 
avstå (Pfander, 2019). Polfors (2018) resultat visar att det i Sverige i hög grad beror på den 
enskilde polismannens inställning till medling om medling erbjuds trots att metoden är 
lagstadgad. Samma resultat konstateras av Jacobsson och Wahlin (2017) som bekräftar 
medlarnas upplevelse av att färre medlingsuppdrag förmedlas av polisen även om ett 
samarbete bedrivs.  
 
Andersson (2013) beskriver samma problematik och konstaterar också att problemet är mer 
omfattande för gärningspersoner som är arton till tjugo år gamla eftersom medling inte 
uttryckligen ska erbjudas till gärningspersoner som är mellan arton och tjugo år gamla. 
Studien konstaterar också att engagemanget för medling fluktuerar i de kommuner som ingick 
i studiens urval. Vissa styrgruppsledamöter som är tillsatta med anledning av sina positioner 
som enhetschefer hos socialtjänstens individ- och familjeomsorg i respektive kommun i den 
undersökta regionen, hävdar till och med att medling är överflödig i kommunen de 
representerar. ”Alltså, det är inte efterfrågat i vår kommun, vi har inte så mycket ungdomar 
som blir dömda, där det blir den här typen, där det ens kommit upp att medling skulle vara 
aktuellt.” (Styrgruppsledamot)  
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Studien visar också att medlingsverksamheten i de kommuner där medling fungerar mindre 
bra i princip har slutat att arbeta med frågan och inte längre proaktivt söker nya 
medlingsuppdrag (Andersson, 2013).  
 
När Socialstyrelsen (2012) utvärderade den svenska medlingsverksamheten konstaterades att 
medling inte erbjuds rättssäkert och att hur frågan ställs är lika viktig som att den ställs 
(Socialstyrelsen, 2012).  
 
Sammanfattningsvis konstaterar forskningen således att medling inte erbjuds rättssäkert och 
att medling har en ojämn geografisk spridning eftersom medlare både nationellt och 
internationellt upplever tillflödet av medlingsärenden från andra myndigheter som ytterst 
problematiskt (Reyes-Quilodran, LaBrenz & Dononso, 2019; Polfors, 2018, Jacobsson 
&Wahlin, 2017; Andersson, 2013; Socialstyrelsen, 2012; Baldry, 1998). Trots den lagstiftade 
kommunala skyldigheten i Sverige erbjuds inte alla berörda gärningspersoner medling med 
sina offer av polismyndigheten. Detsamma gäller även för socialtjänsterna i Sverige som trots 
möjlighet inte alltid ställer frågan om medling till de unga gärningspersoner som utgör deras 
klientel (Reyes-Quilodran, LaBrenz & Dononso, 2019; Andersson, 2013; Socialstyrelsen, 
2012). Forskningen konstaterar också att medlare upplever att det finns risk att sociala 
problem kriminaliseras eftersom det händer att gärningspersoner som begått mindre allvarliga 
brott, som normalt skulle ha avskrivits, ändå remitteras till medlingsverksamheter (Bradt, 
Bouverne-DeBie & Visscher, 2014). Medlare anser att de som yrkesgrupp behöver engagera 
sig i samhällsdebatten och ta ett strukturellt ansvar för ett system som inte fungerar och som 
således till och med riskerar att förstärka befintliga sociala orättvisor (Bradt, Bouverne-DeBie 
& Visscher, 2014). 
 
I Sverige hävdar vissa enhetschefer inom socialtjänsten att medling inte behövs och de har 
därför helt slutat att driva frågan (Andersson, 2013). Medlare uppger att deras arbete bedrivs 
på individnivå och att de därför inte kan påverka remitteringsprocessen och inte heller har 
insyn i hur ärenden uppstår trots att de är eniga om att hur parter erbjuds medling är 
avgörande för huruvida parterna accepterar att delta eller ej (Bradt, Bouverne-DeBie & 
Visscher, 2014). 
 
6.3 Utbildning 
Choi och Gilbert (2010) konstaterar att medlare behöver vara utrustade med en mängd 
kunskaper och färdigheter för att skapa förutsättningar för ett konstruktivt medlingsmöte 
mellan gärningspersoner och offer. Studien fastslår att medlingsprocessens resultat inte beror 
på huruvida en specifik modell eller process följs utan att resultatet beror på om praktiken är 
förenlig med grundläggande reparativa rättviseprinciper eller ej. 
 

We´re all just, Joe every day, people off the street. I mean, some of us have different 
backgrounds and might have different education levels… as far as therapy or stuff like that, but, 
you know, very few people… are probably equipped to deal with some of the issues that hit. 
(Sean, medlare) 
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Att därför konsekvent och kontinuerligt utbilda medlare samt att utvärdera praktiken för att 
fastställa att den bedrivs enligt filosofin om reparativ rättvisa är enligt medlarnas uppfattning 
av största vikt (Choi & Gilbert, 2010). “We probably need to do a better job on our game plan 
and treat it like we´re going to a Super Bowl every single time.” (Gale, medlare) 
 
Studiens resultat visar också att medlare anser att en hanterbar arbetsbelastning, fortbildning 
och möjlighet att organisera sig som yrkesgrupp är en förutsättning för att kunna praktisera 
medling enligt den bakomliggande filosofin. Medlare uppger att deras olika bakgrunder och 
utbildningsnivåer kan vara en anledning till att filosofin om reparativ rättvisa tolkas olika och 
att en likriktning därför är viktig (Choi & Gilbert, 2010).  
 
Medlarnas efterfrågan av utbildning, fortbildning, kvalitetssäkring, utvärdering och 
standardisering fastslås också i studien av Reyes-Quilodran, LaBrenz och Dononso (2019) 
som intervjuat medlare från fyra olika länder och två världsdelar. En italiensk studie (Baldry, 
1998) visar att trots att medlare studerat filosofin om reparativ rättvisa saknar de specifik 
teknik och kunskap för att kunna upprätta adekvata medlingsmöten, och studien fastslår att 
den modell av medling som praktiseras befinner sig långt ifrån reparativa rättviseprinciper. I 
Vermont, USA, tillåter en bred lagstiftning icke vinstdrivande center att tolka och praktisera 
medling enligt egen vision där offret inte behöver närvara vilket strider mot den 
bakomliggande filosofin (Pfander, 2019).  
 
För att medlingen ska kunna kvalitetssäkras och utvärderas önskar medlare att utbildning ska 
erbjudas i samtliga kommuner i Sverige (Polfors, 2018). För att skapa en mer enhetlig 
medlingsmodell krävs det att medlare får en adekvat utbildning och fortbildning samt  
möjlighet att medla på heltid för att kunna behålla kompetenser (Socialstyrelsen, 2012). 
Likaså krävs utbildning för de samarbetande myndigheterna och organisationerna för att 
utveckla samarbetet och få in fler ärenden (Andersson, 2013). 
 
Sammanfattningsvis konstaterar forskningen att medlare efterlyser utbildning, fortbildning 
och handledning för att medling som metod ska kunna kvalitetssäkras (Reyes-Quilodran, 
LaBrenz & Dononso, 2019; Polfors, 2018; Andersson, 2013, Socialstyrelsen, 2012). Att 
bedriva en medlingsverksamhet som uppnår de önskvärda effekterna hos gärningsperson och 
offer bygger på att medlare utbildas för att kunna genomföra medlingsmöten enligt reparativa 
rättviseprocesser. Det innebär också att medlare behöver en hanterbar arbetsbelastning, 
autonomi och möjlighet att organisera sig som yrkesgrupp. Likaså att praktiken utvärderas 
(Choi & Gilbert, 2010; Baldry, 1998). Att få tillräckligt med tid avsatt till medling ser 
medlare som nödvändigt för att kunna förvalta kunskapen (Socialstyrelsen, 2012). Att även 
samverkande myndigheter och organisationer får adekvat utbildning är nödvändigt för att 
utveckla samarbetet och få fler ärenden remitterade (Andersson, 2012).  
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6.4 Strukturell samordning 
Praktiker inom medling efterlyser ett övergripande organ som kan ta ett strukturellt grepp om 
medling som fenomen (Polfors, 2018; Choi & Gilbert, 2010). Ett nationellt centraliserat organ 
som ansvarar för utbildning, fortbildning, kvalitetssäkring, standardisering, samarbete och 
utvärdering är något som samtliga medlare uppger vara av vikt för medlingens utveckling och 
på sikt överlevnad (Reyes-Quilodran, LaBrenz & Dononso, 2019; Polfors, 2018, Jacobsson & 
Wahlin, 2017). Medlare ser också ett omfattande behov av att metoden i högre grad 
utvärderas då det finns ett glapp mellan de resultat som medlarna upplever och de empiriska 
bevisen (Reyes-Quilodran, LaBrenz & Dononso, 2019). Den minskade praktiken gör att 
utvärderingen blir svårare och skapar en negativ nedåtgående spiral. Medlare upplever också 
att medling är ett ensamt arbete och bildar därför själva nätverk över kommungränserna i 
Sverige (Jacobsson & Wahlin, 2017). Medlare i Sverige uttrycker också en hög grad av 
missnöje med kommunikation och information som berör dem (Andersson, 2013).  
 

Jag får ingen information om vad som händer till exempel vad som gjorts, vad som inte har 
gjorts och om någon förändring har skett. Det skulle också vara bra med lite mer analytiskt tänk. 
Är det någon som vet varför det är så få medlingar i vissa kommuner? (Medlingssamordnare) 

 
Anderssons (2013) studie konstaterar att de uppgifter en person har inom 
medlingsverksamheten påverkar hur han eller hon uppfattar graden av kommunikation, 
information och handlingskraft. Koordinatorrollen innebär att serva hela regionens kommuner 
med rekrytering av medlare, administration, utbildning och verksamhetsutveckling i 
samarbete med en disparat uppsättning myndigheter och organisationer. 
 

Vad jag har mandat över är ju medlarna, övriga grupper har jag ju bara mandat att informera jag 
kan ju inte ställa en order. Jag kan ju säga till samordnarna och cheferna, ni har godtagit vår 
handbok så här ska verksamheten drivas, sen är det ju slut på något vis. Sen är det ju 
styrgruppen och cheferna där som tar över. (Koordinator) 

 
Medlingssamordnaren har enligt studien en viktig nyckelroll för samarbetet med polis och 
socialtjänst för att få ärenden förmedlade till verksamheten Medlingssamordnarna finns i 
varje kommun i regionen som studerats, och de arbetar lokalt med att samordna, att öka 
ärendemängd och att fördela inkomna ärenden. Medlingssamordnarna är kritiska till 
koordinatorfunktionen eftersom koordinatorn saknar mandat för att genomdriva de 
förändringar som behövs för att kunna skapa förbättrade förutsättningar för 
medlingsverksamheten. Medlare och poliser uttrycker att de, utifrån arbetet de bedriver på 
individnivå med klienter, är nöjda med koordinatorfunktionen (Andersson, 2013).  
 
Socialstyrelsen konstaterar i sin utvärdering att medlare uttrycker att ett mer övergripande 
systematiskt tillvägagångssätt krävs för att medlingsärenden ska förmedlas och integreras i 
det polisiära arbetet med unga gärningspersoner. Utvärderingen visar också att medlare 
önskar medla på heltid och inte vid behov, och att en nationell samordnare utses med ansvar 
för utbildning och kvalitetssäkring (Socialstyrelsen, 2012). 
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Sammanfattningsvis visar forskningen att medlare efterlyser ett nationellt centraliserat 
övergripande organ som kan ansvara för ett samlat grepp om medling som fenomen och dess 
verksamhet. En strukturell samordning som säkrar medlingens överlevnad genom att ansvara 
för utbildning, fortbildning, kvalitetssäkring, standardisering, samarbete, utvärdering och 
handledning (Reyes-Quilodran, LaBrenz & Dononso, 2019; Polfors, 2018, Jacobsson & 
Wahlin, 2017; Andersson, 2013; Socialstyrelsen, 2012).  
 
Den befintliga forskningen visar också att medlare ser att en mer övergripande systematiskt 
arbetande organisation krävs för att medlingsverksamheten ska kunna få mandat att 
genomdriva förändringar, kräva samarbete som skapar tillströmning av ärendet från andra 
myndigheter och organisationer. En ökad integrering med polismyndigheten kräver en 
organisation som har ett systematiskt tillvägagångssätt med tydliga ansvarsområden som har 
mandat för att agera och ställa krav (Andersson, 2013; Socialstyrelsen, 2012).  
 
Forskningen visar även att medlare upplever att den låga graden av utvärdering skapar en 
nedåtgående spiral där den minskade utvärderingen innebär en minskad praktik som blir än 
svårare att utvärdera och hävda (Reyes-Quilodran, LaBrenz & Dononso, 2019). Medlingen 
upplevs också som ett ensamt arbete utan informations- och kommunikationskanaler 
(Andersson, 2013), vilket innebär att medlare själva försöker bilda nätverk över 
kommungränserna i Sverige (Jacobsson & Wahlin, 2017).  
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7 Analys (delstudie I) 
I föreliggande avsnitt analyseras resultatet utifrån de valda teoretiska perspektiven 
nyinstitutionell organisationsteori i kombination med integrationsbegreppet och det new 
public managementteoretiska begreppet alienation.  
 
De teman jag presenterat i föregående avsnitt har i analysen sorterats in i två slutliga 
kategoriseringar utifrån de samband som framkommit under tematiseringen: 
 

• Parallella logiker skapar exkluderingsprocesser 
• Kvalitetssäkring genom strukturell samordning 

 
7.1 Parallella logiker skapar exkluderingsprocesser 
Enligt nyinstitutionell organisationsteori innebär ett organisatoriskt fält ett 
verksamhetsområde där flera olika organisationer arbetar med likartade verksamheter (Grape, 
2006). Aktörerna på det organisatoriska fält som utgörs av samhällets reaktioner i form av 
insatser eller sanktioner när ett barn eller en ungdom begår ett brott består av rätts- och 
välfärdsorganisationer. Polismyndighet, åklagare och socialtjänst arbetar utifrån separata och 
diskursiva principer som enligt den nyinstitutionella organisationsteorin definieras som 
institutionella logiker. För rättssystemen består dessa framförallt av straffrättslig logik som 
präglas av idéer om formell rättvisa och ett tillräckligt kännbart straff som avskräcker 
gärningspersonen från att begå fler brott och som ger offret en känsla av att rättvisa skipats. 
För socialtjänsten utgörs logiken istället av socialrättslig behandlingslogik som präglas av 
idéer så som behandlingstänkande och helhetssyn. Samverkanskontexten på det 
organisatoriska fältet utgörs således av två motstridiga institutionella logiker (Johansson, 
2013).  
 
Den straffrättsliga logiken som i förhållande till medling kan knytas till polis och åklagare är 
en detaljstyrd beslutslogik och utgår från en normrationell beslutsmodell vilken bygger på 
bedömningen om vad som har hänt i efterhand när till exempel ett brott har begåtts. Syftet är 
att säkra bevis för att i en rättsprocess kunna fria eller fälla misstänkta gärningspersoner enligt 
brottsbalken (BrB, 1962:700). Konsekvenserna för framtiden har mindre betydelse än att 
normen tillämpats korrekt (Johansson, 2013).   
 
Den socialrättsliga logiken som i förhållande till medling kan knytas till socialtjänsten och 
mer specifikt medlarna regleras utifrån en öppen och flexibel ramlag som tidigare diskuterats 
under kapitel 3. Socialtjänstens aktörer arbetar således utifrån en målrationell beslutsmodell 
och de utredningar som görs avser det framåtsyftande målet om att stödja och skydda, och att 
skapa välfärd och utveckling från ett holistiskt perspektiv. Olika alternativs möjlighet till 
måluppfyllelse väljs utifrån professionell erfarenhet och kunskap, vilket ökar handlings- och 
tolkningsutrymmet eftersom den målrationella beslutsmodellen ger ökade möjligheter att väga 
in flera grunder än den normrationella beslutsmodellen (Johansson, 2013).  
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Således är det dessa skilda institutionella logiker som gör domänanspråk på det 
organisatoriska fältet, och som leder till en hög grad av domänkonflikt som visar sig som brist 
på förmedlade medlingsuppdrag från polis och åklagare och socialtjänst (Grape, 2006).  
 
Studiens resultat visar också att det inte heller inom samma institutionella logik finns en hög 
grad av vertikal integration (Hvinden, 1995) kring medling som insats när barn och unga 
anklagas för ett allvarligt brott. Forskningen visar nämligen att även socialsekreterare som 
utreder dessa barn och unga av olika anledningar inte alltid föreslår medling när de skriver 
LUL-yttranden eller när det framgår att utredande polis inte tagit upp frågan (Socialstyrelsen, 
2012).  
 
Lauri (2016) beskriver hur rigida och strukturerade metoder inom socialt arbete prioriteras 
före de relationsinriktade och holistiska. Studiens resultat speglar detta resonemang eftersom 
det visar hur ett målrationellt arbetssätt successivt förskjuts mot ett mer normrationellt 
arbetssätt. Dessa tendenser går också ligger i linje med Lauris diskussioner kring hur de 
samhällsideal som tenderar att se sociala problem som resultat av individuella val, och där 
strukturella problem psykologiseras eller medikaliseras, legitimerar ett avståndstagande från 
klienten som i förlängningen kan innebära att socialarbetare bidrar till att kriminalisera sociala 
problem. New public management skapar förväntningar på en lojalitet med organisationen 
snarare än med klienter som uttrycks genom förväntningar på att inte opponera sig eller skapa 
dålig stämning. Studiens resultat visar hur medlare efterlyser vikten av att inkludera 
psykosociala faktorer och social exkludering i debatten om ungdomskriminalitet samt risken 
att sociala problem kriminaliseras. Det kritiska samhällsarbete som genom den socialtjänstlag 
som trädde i kraft på 1980-talet med löfte om strukturella insatser och analyser (Sjöberg & 
Turunen, 2018) har således underminerats och resulterat i svårigheter för socialarbetare att ta 
det strukturella ansvar som de uttryckligen har för att uppmärksamma och debattera orättvisor 
så som till exempel de geografiska skillnaderna vad gäller medling vid brott (Lauri, 2016). 
 
Resultatet illustrerar också att medling både internationellt och nationellt inte erbjuds 
rättssäkert och har en ojämn geografisk spridning kommunernas lagstiftade ansvar till trots. 
Anledningar är låg horisontell integration mellan de ansvariga myndigheterna vars 
målsättningar skiljer sig åt. Det råder även en låg vertikal integration inom dessa myndigheter 
som inte systematiskt förankrar medling som metod i det dagliga arbetet. Studien visar att 
medlingsverksamheten, som den av berörda myndigheter bedrivs i dag, upprätthåller och 
kanske till och med förstärker befintliga exklusionsprocesser i samhället.  
 
Enligt Lauri (2016) är det de socialarbeterare som i sitt dagliga arbete har störst distans till 
klienterna som påverkar resurstilldelningen inom organisationen. Studiens resultat bekräftar 
denna distans genom att visa hur det i vissa svenska kommuner på chefsnivå inom 
socialtjänsten konstaterats att medling som insats är överflödig med argumentationen att få 
ungdomar döms för en viss typ av brott. Samtidig förmedlar medlare att de har en begränsad 
möjlighet till insyn i hur ärenden initieras av inblandade myndigheter så som polis, 
socialtjänst och åklagare, och likaså vilka gärningspersoner som tackar nej till medling.  
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Denna begränsning speglar Lauris (2016) begrepp om alienation då det är ett tydligt exempel 
på hur medlarna främmandegörs för sitt eget arbete på ett sådant sätt som Lauri (2016) 
beskriver fragmentiserar och underminerar relationen till klienten. Det är också tydligt hur 
denna alienering styr och organiserar den praktik som bedrivs samt hur kommuners budget 
fördelas.  
 
7.2  Kvalitetssäkring genom strukturell samordning 
Integrationsbegreppet syftar generellt på huruvida organisatoriska aktörer har samstämmiga 
målsättningar eller om de skiljer sig åt. Det avser också om organisationer agerar och i sådant 
fall hur (Hvinden, 1995). 
 
En hög integration innebär att organisationer agerar som om de har ett gemensamt syfte 
(Hvinden, 1995). Studiens resultat visar att de organisationer som tillsammans ska möjliggöra 
att den lagstiftade metoden om medling genomförs har en låg grad av horisontell integration 
då tydliga brister kan konstateras vad gäller gemensamma målsättningar, en oklar 
ansvarsfördelning, dålig samordning och en hög arbetsbelastning. Det saknas också en 
samordnad administration och ett tydligt huvudmannaskap. Organisationerna delar sällan 
lokaler och den politiska ledningen är otydlig. Dessa punkter har Danermark och Kullberg 
(1999) konstaterat ökar eller minskar samverkan i olika samverkansprojekt.  
 
Lauri (2016) fastslår att ett individualiserat ansvar, stress och tunga arbetsbördor får 
socialarbetare att utveckla likgiltighet som en copingstrategi för att genomleva och stå ut med 
en ohållbar arbetssituation. Denna likgiltighet bidrar till att skapa ett avstånd till klienterna 
men också till den gemenskap med andra socialarbetare som är nödvändig för att 
socialarbetare som yrkeskår ska kunna organisera sig för att protestera mot och göra motstånd 
till en omöjlig arbetssituation, ställa krav på förändringar och uppnå autonomi. Resultatet 
visar att medlare önskar organisera sig och få en tillhörighet till en sammansvetsad strukturell 
organisation vars metoder är kvalitetssäkrade och utvärderade. Den alienering som styret av 
socialt arbete genom new public management skapar undergräver dock dessa ambitioner 
genom alieneringens självreglerande funktion. Resultatet visar också hur vissa medlare, i linje 
med det Lauris forskning fastslår, försöker kompensera systemets brister och krympande 
resurser genom att söka samarbete och skapa nätverk över kommungränserna i Sverige. Ett 
kompensatoriskt beteende som Lauri kopplar till ett historiskt förankrat feminiserat 
omsorgsideal som utgör både ett motstånd mot det rådande systemet och en fördjupad 
exploatering av socialarbetarna.  
 
New public management har skapat ett ideal där socialarbetare strävar efter att arbeta utifrån 
evidensbaserade metoder, vilket enligt Lauri (2016) underminerar ett flexibelt, 
relationsorienterat och holistiskt arbetssätt. Medlingsprocessen baseras på reparativa 
rättviseprinciper och resultatet visar att medlingsmöten är oförutsägbara och innebär 
komplexa situationer med moment som kräver gedigen kunskap både i den bakomliggande 
filosofin reparativ rättvisa och i medling som metod för att processen ska uppnå de resultat 
som lagstiftningen avser. Utifrån de bristfälliga möjligheter till autonomi och klientrelationer 
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som ett new public managementstyre av socialt arbete möjliggör blir således medling som 
fenomen svårt att både upprätthålla och bedriva med goda resultat. 
 
Resultatet visar att medlare önskar få arbeta heltid med sitt uppdrag. Eftersom många medlare 
i Sverige har parallella arbetsuppgifter inom socialtjänsten är det ofrånkomligt att medling för 
dessa handläggare hamnar längst ner på prioriteringslistan då myndighetsutövande uppdrag 
måste prioriteras. Konsekvenserna blir att barn och ungdomar som står anklagade för brott 
dels exkluderas geografiskt och dels inom socialtjänsten. Att barn och ungdomar begår 
allvarliga brott är i sig i hög utsträckning orsakat av social exkludering och sociala problem 
(Wood & Suzuki, 2020) vilket således innebär att vissa barn och ungdomars redan utsatta 
position i samhället i än högre grad cementeras av en myndighet vars uppdrag är att skydda 
dem. Att som socialarbetare kunna stå ut med och genomleva det konstanta behovet att 
rangordna utsatta människor i nöd kräver enligt Lauri att socialarbetare antingen utvecklar en 
slags indifferens gentemot sina klienter som leder till alienering, eller att de slår knut på sig 
själva i syftet att kompensera ett system som tenderar att tolka sociala problem och social 
exkludering i termer så som personligt ansvar, karaktärslöshet och dåliga individuella val 
(Lauri, 2016).  
 
Utvecklingen för socialt arbete inom socialtjänsten i dag tycks med andra ord gå i motsatt 
riktning mot den globala definitionen av det sociala arbetets profession  
 

 
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. 
Principles of social justice, human rights, collective responsibility and respect for diversities are 
central to social work.  Underpinned by theories of social work, social sciences, humanities and 
indigenous knowledges, social work engages people and structures to address life challenges and 
enhance wellbeing. The above definition may be amplified at national and/or regional levels. 
(Global Definition of the Social Work Profession, International Federation Of Social Workers, 
2020). 
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8 Metod - Semistrukturerade intervjuer med folkvalda 
politiker (delstudie II) 

I föreliggande avsnitt redogör jag för det metodologiska arbetet med studiens andra del.  
 
8.1  Datainsamling 
För att få fram data till den andra delen av min studie där jag avsåg att genom intervjuer 
undersöka hur folkvalda politiker motiverar medlingens nedgång i Sverige använde jag 
fortsatt en kvalitativ metod med en hermeneutisk ingång eftersom hermeneutiken handlar om 
att tolka och skapa förståelse för mänskligt skapade fenomen så som bland annat yttranden 
(Ahrne & Svensson, 2015). 
 
Politik är av naturliga skäl föränderlig, och då jag i min granskning av befintlig forskning inte 
kunnat finna några studier där politiker beskriver sin förståelse kring varför medling som 
metod inte praktiseras i enlighet med lagstiftarens intentioner, valde jag att genomföra min 
datainsamling genom att intervjua politiker.  
 
Att intervjua innebär en hög svarsfrekvens, det ger frihet och samtidigt kontroll. Intervju som 
insamlingsmetod ökar också möjligheten att få djupa och rika svar eftersom intervjuaren kan 
ställa följdfrågor (Gochros, 2011). Likaså kunde jag i rollen som forskare säkerställa att jag 
tolkat intervjupersonen rätt i samband med intervjun genom möjligheten att direkt återkoppla 
kring motstridiga svar (Raines, 2011). Nackdelar med datainsamlingsmetoden är att 
intervjupersonerna kan ljuga, missförstå frågor och hitta på historier för att skyla över där 
minnet sviker. Intervjuformen är också en påträngande metod där forskaren på något sätt gör 
intrång i intervjupersonens liv (Gochros, 2011).  
 
Studien genomfördes under den pågående coronapandemin och möjligheten att genomföra 
intervjuer digitalt ser jag som avgörande för att studien kunde bli klar inom utsatt tid. Att som 
intervjuare befinna mig i mitt hem och att likaledes intervjua informanter i deras hem 
upplevde jag också bidrog till att en initial kontakt lättare kunde skapas eftersom miljön och 
omständigheterna gjorde bägge parter mer neutrala, och den professionshierarki som kunde ha 
uppstått mellan mig som student och yrkesverksamma professionella politiker uteblev. Hur 
mycket som kan tillskrivas dessa omständigheter eller det faktum att samtliga politiker var 
ödmjuka, intresserade och visade en genuin respekt för min fackkunskap är dock svårt att 
avgöra. Oavsett så var intervjudelen av uppsatsarbetet mycket intressant och lärorikt.  
 
8.2 Urval 
Den mest komplexa delen av studiens andra del var att komma i kontakt med de tilltänkta 
respondenterna. Jag använde mig av ett bekvämlighetsurval som innebär att forskaren tar 
kontakt med de personer som anses mest lämpliga som informanter till studien och som finns 
tillgängliga (Patton, 2002). Jag kontaktade således samtliga riksdagspartiers organisationer 
via mail där jag presenterade mig själv och min studie och bjöd in till intervjuer. Redan inom 
en timme fick jag svar från en vice partiordförare som uttryckte stort intresse för att medverka 
som respondent medan andra partier bad om att få återkomma eller inte svarade alls.  
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Efter en vecka skickade jag påminnelser till samtliga partier som inte återkopplat vilket 
genererade att en socialpolitiker på kommunnivå anmälde sitt intresse. Eftersom jag sökte en 
bred ideologisk spegling i min datainsamling och då ett parti genom sin talesperson 
uppmuntrat mig att kontakta ledamöterna direkt och försett mig med kontaktuppgifter, sökte 
jag upp ledamöter via mail med samma information. Det genererade ytterligare en 
kommunpolitiker.  
 
Med anledning av att jag fick dålig respons från de politiska huvudkontoren och ledamöterna i 
riksdagen blev mitt nästa steg att kontakta alla i kommunfullmäktige i Stockholms stad per 
mail vilket genererade en betydligt bättre svarsfrekvens. Dock upplevde jag att min studie 
väckte en viss oro och vaksamhet hos flera kommunpolitiker som svarade med att hänvisa till 
någon i deras ögon mer kompetent eller erfaren kollega som de uppfattade som mer insatt i 
frågan. Jag replikerade då med ett informellt mail där jag förklarade vad det mer precist var 
som jag ville samtala om och reflektera kring, och jag bifogade också mina två 
frågeställningar. Det informella mailet genererade fler svar och totalt genomfördes sex 
stycken intervjuer.  
 
8.3 Tillvägagångssätt 
Metodologiskt innebar min datainsamling en intervjustrategi där jag använde en temainriktad 
intervjuguide med kritisk uppföljning. Det betyder att jag i förhand förberedde öppna 
intervjufrågor som var relevanta för de tematiserade resultaten från den första delen av 
studien. Intervjuerna hölls digitalt med anledning av den rådande coronapandemin men också 
eftersom det sparade tid och underlättade ett möte för både informanterna som var mycket 
upptagna och mig som intervjuare. Intervjuguiden bifogas och återfinns enligt bilaga 4. 
 
Jag genomförde mina intervjuer via den digitala mötestjänsten Zoom hemifrån, och jag 
inledde dessa möten med att förklara mitt syfte med studien och inhämtade också samtycke 
till att intervjuerna spelades in. Att spela in intervjuer har både nackdelar och fördelar. En 
nackdel är att informanterna kan känna ett obehag inför att det som sägs kan komma att finnas 
kvar och att de därför inte vågar säga allt som är av intresse för studien, medan en fördel för 
mig som intervjuare var att jag kunde fokusera på det som sas istället för att anteckna 
(Bryman, 2012). En av informanterna ville inte boka in ett digitalt möte utan föredrog att 
prata per telefon vilket innebar att jag fick anteckna under samtalet. Det försvårade intervjun 
för mig eftersom jag även fick koncentrera mig på att skriva ner det som respondenten sa. Jag 
upplevde inte heller att vi fick samma kontakt som den jag fick med de respondenter jag 
intervjuade digitalt och där vi kunde se varandra eftersom det var svårare för mig som 
intervjuare att få respondenten att slappna av per telefon utan ögonkontakt och mimik. 
 
8.4 Dataanalys 
Jag överförde den insamlade empirin från intervjuerna till text efter varje intervju genom att 
ordagrant skriva ned det som spelats in. Att transkribera som ensam forskare ser jag som 
fördelaktigt eftersom det gav mig en ökad möjlighet att lära känna materialet. Fördelar med 
transkribering är enligt Kvale och Brinkman (2014) att det empiriska materialet kan kodas på 
så sätt att vissa för analysen viktiga meningar eller ord eller delar av utskriften markeras. Det 
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gjorde det lättare för mig när jag bekantade mig med detaljerna i materialet. Transkriberingen 
gav mig också en bra överblick över insamlad data. För att underlätta mitt analysarbete 
genomförde jag även denna kvalitativa dataanalys enligt Coleman och Unrau (2011) och 
deras metodologiska beskrivning av olika steg. Jag har således i min första kodning av 
materialet konstaterat samband och skillnader mellan olika datasegment när mönster gestaltas 
ur de transkriberade intervjuerna. Koderna har jag sedan kategoriserat in i olika enheter. Den 
sista kodningen var ett mer abstrakt arbete och avsåg att tolka det underliggande inför det 
sista steget i dataanalysen som innebar att jag klassificerade och sorterade data i meningsfulla 
enheter som utgör empirins tematiserade resultat (Coleman & Unrau, 2011). 
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9 Tematiserat resultat (delstudie II) 
I föreliggande avsnitt redogör jag för det tematiserade resultatet. Efter transkribering 
identifierades följande teman:  
 

• Det saknas kunskap  
• Resursbrist kräver eldsjälar 
• Lagstiftningen fyller fel funktion 

 
9.1 Det saknas kunskap 
Politikerna som jag intervjuade arbetade med olika politiska uppdrag men hade ett gemensamt 
intresse för sociala frågor. Politikerna hade blandade erfarenheter av polisfrågor, frivård och 
uppdrag för socialnämnder. Trots det hade många aldrig hört talas om medling som metod vid 
ungdomskriminalitet, och än mindre var de varse om att metoden är lagstadgad. En politiker 
uppgav att han trots fyra år med uppdrag som nämndeman och som kommunalpolitiker aldrig 
hört talas om medling förrän han blev inbjuden till studien. Politikerna uppgav att brist på 
kunskap hos både berörda myndigheter och politiker sannolikt är en del i förklaringen till 
varför medling inte praktiseras i större omfattning.  
 
Politikerna uppfattade att medling som metod och filosofi är komplex vilket de tror försvårar 
att metoden når fram och får gehör hos politiker och de praktiker inom socialtjänsten och 
polisen som förväntas initiera metoden när barn och unga anklagas för grova brott. Politikerna 
påpekade också att det kriminalvårdande perspektivet försvinner i den politiska debatten och 
ersätts av ett retributivt synsätt där kriminalitet ses som ett tecken på otacksamhet och dåliga 
individuella val. ”Diskussioner om liknande projekt kommer inte vidare. Vaddå? Ska man tala 
folk tillrätta liksom? Där tar det slut, där fastnar det. Alla dom som förespråkar strängare 
straff har glömt bort att kriminalvården ju jobbar med rehabilitering.” (Politiker C). 
 
Politikerna uttryckte att kunskap om medling och andra rehabiliterande insatser för barn och 
ungdomar som begår brott saknas hos medborgarna i Sverige, och att de fluktuerande 
kunskapsnivåerna hos befolkningen är en bidragande anledning till medlingens geografiska 
ojämlikheter till. Politikerna såg liknelser mellan utbildningsnivå och kriminalpolitisk 
uppfattning, och menade att den lättillgängliga debatt som drivs globalt med krav på strängare 
straff påverkar människor i högre grad än vetenskapliga belägg. ”Hela samhället skriker efter 
hårdare straff. När folk hör det tillräckligt många gånger tror dom på det oavsett vad 
forskningen säger.” (Politiker A).  
 
Politikerna påtalade också att det existerar en åtskillnad kring kriminalpolitiska behov utifrån 
geografiska perspektiv. Människor som lever i glesbygd och människor som lever i större 
städer råkar ut för lika typer av brott. Landsbygdsbefolkning drabbas i större mån av inbrott 
och stöld som är brott som i högre grad utförs av vuxna gärningspersoner. I storstäderna 
dominerar istället brott som innebär personskador så som gängkriminalitet, rån och 
misshandel, och brotten utförs vanligen av ungdomar. Rån och misshandel upplevs ofta som 
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en större fysisk och psykisk kränkning med anledning av den personliga relation som 
ofrivilligt uppstår mellan offer och gärningsperson.   
 
Politikerna ansåg att medling är en insats som socialtjänsterna i landet bör ansvara för 
eftersom uppdraget går i linje med socialtjänstens ansvar för minderåriga lagöverträdares 
rehabilitering. Socialtjänsten är också den myndighet som först får en signal när tecken för 
oro kring ett barn eller en ungdom finns. 
 
Politikerna förmedlade att det ofta krävs kreativa jurister för att få vissa samverkansprojekt att 
fungera i praktiken eftersom både polismyndigheten och socialtjänsten har 
sekretessbestämmelser som gör samarbetet komplicerat. Den polarisering som finns i 
samhällsdebatten skapar dessutom ideologiska avstånd i samverkan och politikerna gjorde 
liknelser med det samarbete som sker mellan polismyndigheten och socialtjänsterna i ärenden 
som avser våld i nära relationer där samarbetet mellan polis och socialtjänst fungerar 
jämförelsevis bra trots att de arbetar utifrån olika perspektiv. Enligt politikerna beror 
framgången i dessa projekt på att det finns en bred överenskommelse både hos medborgare 
och politiker angående hur denna typ av brott ska bekämpas och vilka sociala insatser som 
samhället bör erbjuda förövare och offer. Att medborgarna är positiva till de insatser som 
samhället bekostar beskriver politikerna som oerhört viktigt, och när politiska förslag får ett 
brett väljarstöd kan metoder implementeras snabbt oavsett om de är evidensbaserade eller ej. 
”Ja men det ser man ju att politiker kan få för sig att en metod låter bra och får med sig folket 
och då kan det drivas igenom väldigt fort fast det inte ens är evidensbaserat. Då trycks också 
såna här metoder undan för det finns ju inte obegränsat med resurser.” (Politiker E). 

 
9.2 Resursbrist kräver eldsjälar 
Politikerna poängterade att polismyndigheten och socialtjänsterna runt om i landets 
kommuner har olika mål och uppdrag för de klienter de förväntas samarbeta kring. De 
underströk också hur olika arbetsmetoder och tidsperspektiv skiljer uppdragen åt. Politikerna 
konstaterade att samverkan mellan socialtjänster och andra myndigheter generellt är 
problematisk på grund av att socialt arbete särskiljer sig genom ett holistiskt och långsiktigt 
behandlande perspektiv. Likaså på grund av att många myndigheter är hårt belastade och då 
framförallt socialtjänst och polismyndigheten. 
 
Politikerna betonade också att de politiska perspektiven är kortsiktiga och endast sträcker sig 
över en valperiod om fyra år. Eftersom politiker vill kunna visa framgång prioriteras inte 
långsiktiga frågor i samma mån som frågor som kan generera snabba och mätbara resultat. 
Politikerna menade att mycket obetald arbetstid, engagemang och entusiasm därför krävs för 
att politiker ska påverkas och aktivt driva en motion. Politikerna konstaterade att där det finns 
engagerade medarbetare som brinner för en metod används den i högre omfattning. ”Eldsjäl, 
utbildning och timing krävs för att politiker ska prioritera en fråga. Vi har inom politiken så 
många stora frågar att lösa så det kan jag också tänka är en av anledningarna.” (Politiker C). 
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De politiker jag talade med tvivlade på att medling som verksamhet skulle dra fördel av att 
regleras genom ett nationellt övergripande organ. Ett stort ansvar för det offentliga åtagandet 
vilar på kommuner och landsting vars självstyre spelar en viktig roll i den svenska 
samhällsmodellen som allmänt ansågs som något gott och positivt hos politikerna när vi 
diskuterade medlarnas önskemål om en strukturell instans. Den politiska bevekelsegrunden 
för denna decentraliserade samhällsmodell är att det kommunala självstyret innebär att frågor 
avgörs lokalt och på så vis ger medborgarna möjlighet till inflytande över den lokala och 
regionala utvecklingen och även över sin vardag. Det kommunala självstyret är sålunda en 
förklaring till varför medling praktiseras i varierande grad i Sveriges kommuner eftersom 
kommuners prioriteringar ytterst ses som en förlängning av medborgarnas önskemål enligt de 
politiker jag talat med. I relation till det kommunala självstyret uttryckte dock politikerna att 
det sociala arbetet generellt är ojämlikt eftersom det krävs eldsjälar för att vissa metoder ska 
användas i högre omfattning och även för att politiker ska prioritera och driva specifika 
frågor. ”Jag är inte förespråkare för nationella samordnare men ju mer jag håller på med 
politik desto mer kan jag känna att när det gäller det sociala arbetet så skulle det faktiskt 
finnas en vinst i nationella insatser.” (Politiker C). 
 
Politikerna underströk att utvecklingen inom socialtjänsten under de senaste tjugo åren 
inneburit en högre arbetsbelastning i form av fler inkommande ärenden som kräver 
myndighetsutövning och prioritering. Utvecklingen har genererat en resursbrist som resulterat 
i att flera frivilliga och preventiva metoder så som medling praktiseras i lägre omfattning. 
Politikerna betonade också att de klienter som påbörjat en kriminell bana och som 
socialarbetare förväntas hantera inom barn- och ungdomsvården nu befinner sig i betydligt 
mer komplexa situationer än tidigare. Likaså att dessa barn och ungdomars psykosociala 
problematik utvecklats till att omfatta många livsområden vilket gör att socialtjänstens 
uppdrag är mer sammansatta och tidskrävande än de tidigare varit. 
 

Alla säger att ärenden är mer svåra, mer komplexa, man är mer brottsaktiv än var det var förr, 
man har mer problem med allt. Ärendena är tyngre och tyngre i socialtjänsten, så det är ju 
många metoder som man tänker att vi inte kan använda dom här, för dom är för svåra, dom går 
knappt att placera i ett familjehem för dom är för svåra. (Politiker E) 
 

Politikerna poängterade också att resurserna inte ökat i samma takt som arbetsbelastningen 
inom socialtjänsten, och de gav uttryck för att förebyggande insatser behöver prioriteras för 
att förhindra att barn och ungdomar utvecklar en brottskarriär. Politikerna uppgav att en stor 
del av det förebyggande arbetet för barn och ungdomar förskjutits till förskola och skola där 
pedagoger förväntas bedriva socialt arbete. Politikerna betonade att det preventiva arbetet 
inom barn- och ungdomsvården behöver förstärkas och att medling i dag skulle kunna fungera 
som en god förebyggande åtgärd för att barn och ungdomar inte ska utveckla en brottskarriär.  
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9.3 Lagstiftningen fyller fel funktion 
Att medling som metod lagstiftades år 2002 ser dagens politiker som ett för dåtidens samtid 
kanske relevant beslut. Dock innebär samhällsutvecklingen att lagen inte motsvarar de behov 
som finns i dag. Politikerna uttryckte det som problematiskt att medling enligt lagen först ska 
erbjudas när ett barn eller en ungdom står anklagad för ett brott som i straffskalan kan ge 
fängelse eftersom det innebär att gärningspersoner redan hunnit utveckla en väl förankrad 
kriminell identitet. Politikerna betonade att lag med särskilda bestämmelser om unga 
lagöverträdare behöver modifieras så att metoden initieras när barn och ungdomar befinner 
sig i början av en brottskarriär och inte först när ett barn eller en ungdom anklagas för ett så 
pass allvarligt brott att det enligt straffskalan kan ge fängelse. Att erbjuda medling i 
förebyggande syfte i samband med att de första orostecknen kring ett barns beteende 
uppmärksammas såg politikerna som mer rimligt än hur lagen är utformad i dag. 
 

Det känns som att det har gått ganska långt när man riskerar fängelse. Det är ju grova brott. Då 
är det ju redan försent. Då har man ju redan sett tendenser hos en person under en ganska lång 
tid, kanske från socialtjänsten och polisens sida. Kanske många offer stått i vägen under tiden. 
(Politiker F) 

  



 

57 
 

10 Analys (delstudie II) 
I följande kapitel analyserar jag resultaten utifrån valda teoretiska begrepp och slutgiltiga 
kopplingar mellan ovan beskrivna framkomna teman. 
 

• Låg integration 
• Hög arbetsbelastning 

 
10.1 Låg integration  
Integrationsbegreppet syftar på huruvida organisatoriska aktörer har samstämmiga 
målsättningar eller om de skiljer sig åt. En hög integration innebär att organisationer agerar 
som om de har ett gemensamt syfte (Hvinden, 1995). Förutsättningar för ett fungerande 
samarbete och en hög horisontell integration är att det finns gemensamma målsättningar, en 
tydlig ansvarsfördelning och en acceptabel arbetsbelastning (Hvinden, 1995). Resultatet av de 
intervjuer som jag genomfört med politiker visar att brist på kunskap och ansvarsfördelning 
kring en komplex och svårgripbar metod försvårar samarbetet med att förmedla 
medlingsuppdrag mellan polismyndigheten och socialtjänsten. Myndigheternas logiker och 
arbetsmodeller skiljer sig åt, och både polis och socialtjänst beskrivs dessutom som hårt 
belastade myndigheter. Alla dessa faktorer bidrar således till att påverka den horisontella 
integrationen negativt.  
 
Resultatet från studiens andra del bekräftar också ett en låg grad av vertikal integration 
existerar inom de respektive myndigheterna där medling inte systematiskt integrerats i det 
dagliga arbetet med de ungdomar som metoden riktar sig till (Hvinden, 1995). Resultatet visar 
även att lagstiftarens intentioner på grund av den låga vertikala integrationen delvis inte 
uppnås, och att det i förlängningen skapar exkluderingsprocesser som upprätthålls av de 
inblandade myndigheterna. Att en samordnad administration och ett tydligt huvudmannaskap 
inte heller finns mellan myndigheterna är faktorer som Danermark och Kullberg (1999) 
konstaterat minskar framgången i olika samverkansprojekt. Myndigheterna saknar dessutom 
gemensamma lokaler och en tydlig politisk ledning vilket ytterligare komplicerar samverkan 
(Danermark & Kullberg, 1999).  
 
10.2 Hög arbetsbelastning 
New public management påverkar det sociala arbetets styrning och socialarbetare erfar att 
deras arbete genomgått omfattande förändringar de senaste decennierna vad gäller både 
arbetssätt och de ideal som omringar arbetet. Förändringarna inom socialtjänsten avser ett 
ökat krav på dokumentation, en inställning till att klienter i högre grad bör klara sig själva och 
en ökad budgetmedvetenhet. Resultatet från studiens andra del visar hur både ärendenas 
mängd och komplexitetsgrad ökat parallellt med denna omorganisering av det sociala arbetets 
styrning. 
 
New public management har också påverkat och förändrat ledarskapskulturen inom 
socialtjänsten. Ledningen förväntar sig att socialarbetare är lojala med organisationen snarare 
än med klienter och resultatet visar att politikerna ser en koppling mellan eldsjälar och de 
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metoder som prioriteras inom socialt arbete. Politikerna ser också samma koppling vad gäller 
de motioner som drivs inom socialpolitiken.  
 
Styrningen av socialt arbete genom new public management innebär även att uppsatta krav för 
att bli beviljad olika öppenvårdsalternativ är orimligt hårda liksom att beviljade 
behandlingstider är korta. Dessa faktorer går i linje med politikernas utsagor kring hur 
förebyggande insatser för barn och ungdomar i hög grad försvunnit och överlåtits till skolan 
med resultatet att barn och ungdomar hinner utveckla komplexa problem som många 
frivilligbaserade metoder inte kan möta.  
 
Studiens resultat visar också hur en hög arbetsbelastning inom socialtjänsten i kombination 
med ett new public managementstyre skapar ett begränsat handlingsutrymme och en 
bristfällig autonomi. För socialarbetare genererar detta i praktiken en knapp kontakt med 
klienter som innebär att det mest akuta prioriteras medan frivilliga relationsbyggande insatser 
så som till exempel medling inte ges utrymme. De förändringar new public management 
bidragit till inom socialtjänsten tvingar följaktligen socialarbetare att antingen utveckla en 
alienering till sina klienter eller att, tvärtom, överengagera sig för att kunna erbjuda klienter 
stöd i ett system som i allt mindre omfattning vill spendera resurser på hjälpsökande. 
Alienering fyller med andra ord en viktig roll i ett system som i allt större omfattning tenderar 
att se exkluderingssymtom som konsekvenser av karaktärslöshet och individuellt fattade 
beslut (Lauri, 2016).  
 
Handlingsutrymme innebär de ramar organisationen satt upp för det uppdrag yrkesutövare 
har. Uppdragen inom politiskt styrda människobehandlande organisationer är präglade av 
moraliska och normativa aspekter eftersom uppgifterna innebär att sammanföra den enskilde 
medborgarens behov med de uppdrag organisationerna har och förena dessa så att samtliga 
parter uppfattar det som moraliskt försvarbart och rättvist (Lipsky, 1980). I relation till 
handlingsutrymme kan det vara intressant och värt att reflektera över hur individer inom 
socialtjänst och polismyndighet samt yrkesverksamma politiker använder sitt 
handlingsutrymme utifrån kunskap, autonomi och moral.  
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11 Etiskt förhållningssätt 
För att min studie skulle kunna bli möjlig innebar delar av förarbetet att ansöka om ett 
rådgivande yttrande från Forskningsetiska rådet vid Högskolan i Gävle. Ansökan avsåg att jag 
som författare redogjorde för de etiska frågeställningar och eventuella etiska problem som 
aktualiseras av min studie, samt vilka åtgärder jag vidtagit för att minska eller eliminera 
dessa. Ansökan omfattade också en redogörelse över vem eller vilka som kommer 
tillgodogöra sig nyttan av min studie och när denna nytta förväntas falla ut. Jag fick inga 
anmärkningar av forskningsetiska rådet. 
 
Etiska ställningstaganden har följt hela min forskningsprocess och det första avsåg att 
reflektera över huruvida mitt forskningsprojekts syfte var etiskt försvarbart eller ej. Det andra 
övervägandet handlade om de konsekvenser min studie kan få för dels de yrkesgrupper som 
forskningen berör och som jag redogör för, och dels för de klientgrupper som yrkesgrupperna 
arbetar med. 
 
Jag anser att mitt syfte är gott och likaså att mitt val av informanter innebär att jag minimerat 
risken att utsätta sårbara individer för skada, eftersom jag dels använt befintlig forskning som 
empiri och dels intervjuat yrkesverksamma och professionella politiker. Således har jag inte 
haft direkt kontakt med de klienter som berörs av medling vid ungdomsbrott. Det finns dock 
en problematik kring att låta den tidigare forskningen beskriva yrkes- och klientgrupper 
eftersom de subjektiva upplevelserna förmedlas genom andra forskares tolkningar vilket ökar 
risken att klienterna blir felaktigt beskrivna i studien. Likaså kommer mina tolkningar av det 
redan tolkade materialet att bidra till hur min studie beskriver yrkes- och klientgrupper vilket 
jag under hela studien fört kritiska reflexioner kring (Alvesson & Sköldberg, 2008). 
 
Jag har varit medveten om risken kring att diskutera ett ämne som väcker starka känslor och 
berör, så som brott, straff och rättvisa, under hela forskningsprocessen. Att medling i Sverige 
inte prioriteras är något som berör yrkesverksamma medlare. Deras erfarenheter och 
upplevelser har genom studien uppmärksammats och förmedlats till aktiva yrkesverksamma 
politiker. Även klientgrupperna förväntas dra nytta av projektet om studien kan leda till att 
medlingsverksamheten uppmärksammas. Befintlig forskning styrker att medling vid vissa 
ungdomsbrott och under särskilda omständigheter ger brottspreventiva effekter samt läker 
relationella skador mellan offer och gärningspersoner. Om studien leder till att medling 
erbjuds i högre grad kan således studien även komma samhället till godo genom de ringar på 
vattnet som lyckade medlingsmöten kan ge på ett övergripande plan. En minskad brottslighet 
och goda relationer mellan samhällsmedborgare ökar det sociala kapitalet som bidrar till ett 
bättre samhällsklimat (Naidoo & Wills, 2016; Eriksson, 2011; Waquant, 2008). 
 
Vetenskapsrådets riktlinjer för god forskningssed har sammanställt uppförandekrav som ställs 
på forskare (Vetenskapsrådet, 2017). Forskare inom samhällsvetenskapen behöver dessutom 
förhålla sig till de fyra huvudkraven på forskningsetiska principer som vetenskapsrådet ställt 
upp i syfte att skydda samhällets medborgare från skada och exponering (Vetenskapsrådet, 
2002). 
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Informationskravet innebär att de som berörs av forskningen ska få kännedom om dess syfte. 
Samtyckeskravet ger deltagarna bestämmanderätt till medverkan i studien och innebär att de 
när som helt kan avbryta sin medverkan. Konfidentialitetskravet innebär att alla 
personuppgifter ska förvaras så att hög konfidentialitet råder och att ingen obehörig får 
tillgång till informationen. Nyttjandekravet ska slutligen garantera att insamlad empiri 
används i enlighet med forskningens syfte (Vetenskapsrådet, 2002). 
 
Under forskningsprocessen har jag genomgående förhållit mig till alla ovan nämnda riktlinjer 
genom att transparent beskriva de olika stegen i min studie. Eftersom den första delen av min 
studie ställer forskningsfrågan till den befintliga forskningen har jag noga redogjort för 
innehållet i de studier som utgör min empiri och förvissat mig om att dessa studier genomförts 
på ett etiskt korrekt och försvarbart sätt genom att i möjligaste mån basera min inkluderade 
litteratur på studier som är granskade genom peer review, men också genom att noga studera 
studiers metodavsnitt. Peer review innebär att en studie är publicerad i en vetenskaplig 
tidskrift och därför genomgått granskning av ledande forskare inom fältet (Forsberg & 
Wengström, 2015).  
 
De inkluderade rapporterna har framställts på uppdrag av myndigheter som arbetar på 
uppdrag av Sveriges regering och således ska bedriva sin forskning i enlighet med 
vetenskapsrådets principer. Två svenska studier har inkluderats trots att de inte är granskade 
med peer review. Dock är dessa författade av erkända forskare som tidigare författat flera 
studier och myndighetsrapporter.  
 
11.1 Studiens trovärdighet och tillförlitlighet 
Jag har valt att följa Kvale och Brinkmans (2014) linje vad gäller pålitlighetsfrågor för denna 
studie. Trovärdighets- och tillförlitlighetsfrågor för en kvalitativ studie handlar om att 
insamling och bearbetning av data skett på ett systematiskt och hederligt sätt. Vad gäller 
kvalitativa studier bortser vissa forskare från begrepp som validitet, reliabilitet och 
generalisering eftersom de argumenterar att dessa hör till den positivistiska världsbilden och 
därför bör kopplas till enbart kvantitativ forskning (Kvale & Brinkman, 2014).  
Kvale och Brinkman (2014) avfärdar dock inte begreppen utan behandlar dem så att de blir 
betydelsefulla för kvalitativ forskning där pålitlighet avser ett skickligt hantverkskap och 
adekvata iakttagelser. Pålitligheten avser också huruvida argument är valida och om 
överförbarhet kan ske från ett fall till ett annat.  
 
Inom den kvalitativa forskningen handlar trovärdigheten i synnerhet om giltighet. Att en 
studie anses som giltig innebär att den undersökt det som den påstår sig att undersöka (Kvale 
& Brinkman, 2014). Den interna trovärdigheten i min studie baseras således på om huruvida 
jag som forskare har observerat och identifierat de fenomen som är relevanta för studien eller 
ej. Viktiga faktorer för att bedöma den interna trovärdigheten är forskarens kommunikativa 
förmåga kring studiens olika delar, den kontroll informanterna haft kring sina utsagor och i 
vilken mån forskaren triangulerat olika moment i studien. Att triangulera innebär att se ett 
problem ur flera olika synvinklar (Bryman, 2012).  
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Kvalitativa studier strävar efter att producera djup kunskap kring olika fenomen hellre än 
resultat som är generaliserbara och därför överförbara till en annan grupp (Bryman, 2012). I 
en kvalitativ studie avgör läsaren en studies överförbarhet och externa trovärdighet utifrån om 
den kunskap som producerats kan överföras till andra liknande och relevanta situationer 
(Kvale & Brinkman, 2014). 
 
Tillförlitlighet har inom samhällsvetenskapen och den kvalitativa forskningen kommit att avse 
konsistens. Att en studie har konsistens innebär att resultatet kan reproduceras av andra 
forskare vid en annan tidpunkt (Kvale & Brinkman, 2014). En studies tillförlitlighet bedöms 
med andra ord utifrån möjligheten att resultatet kan upprepas av en annan forskare genom att 
följa en transparent beskriven process som är replikerbar (Bryman, 2012). Bryman (2012) 
problematiserar dock denna replikerbarhet vad gäller kvalitativa studier eftersom en social 
miljö och de omständigheter som råder i den är svår att återskapa. 
 
11.2 Trovärdighet i relation till delstudie I 
I den första delstudien som metodologiskt genomförts som en litteraturstudie har jag beaktat 
trovärdigheten genom att applicera inklusions- och exklusionskriterier för att kunna begränsa 
empirin och exkludera irrelevant information för att på så vis kunna försäkra mig om att jag 
mätt det jag avsett att mäta. Då min medvetna bias är att medling är något positivt och gott 
har det varit viktigt för mig att även aktivt söka studier vars resultat inte genomgående 
bekräftar min förförståelse utan som kan bidra till att visa upp andra mer problematiska sidor 
av medling som fenomen (Booth et al., 2012). Genom att inkludera studier som motsäger min 
förförståelse har jag medvetet undvikit att favorisera ett visst resultat från den tidigare 
forskningen som hade kunnat falla ut i snedvriden tolkning (Coleman & Unrau, 2011).  
 
Jag har också redovisat citat inom de teman som konstaterats ur den inkluderade empirin för 
att på så vis förse läsaren med möjlighet att göra egna tolkningar och möjlighet att bedöma 
om mina tolkningar anses som rimliga eller ej (Raines, 2011). För att förvissa mig om att jag 
behärskar den design jag valt i form av en integrativ litteraturstudie har jag fördjupat mig i 
metodlitteratur och använt litteratur av flera olika författare. 
 
Att avsätta tillräckligt med tid är av vikt för trovärdigheten och denna studie är en 
studentuppsats som haft en begränsad tid till förfogande. Dock upplever jag att inte att den 
begränsade tiden påverkat studiens trovärdighet men tidsbristen har tvingat mig att avgränsa 
min studie från de olika trådar kring medling som jag under studiens gång fångat upp och som 
varit intressanta. Jag har istället valt att rekommendera dessa för framtida forskning kring 
medling.   
 
Under den tid jag arbetat med de inkluderade studierna har jag regelbundet reflekterat över 
alternativa tolkningar utifrån andra teoretiska perspektiv. Eftersom jag undersöker hinder och 
möjligheter för medling som fenomen, och eftersom det tydligt framkommit från min 
bearbetade empiri att medling är avhängigt ett fungerande samarbete mellan myndigheter och 
organisationer är organisationsteori den mest lämpade teorin för min studie. Vad gäller 
medlarna i form av de socialarbetare som utför medlingen är styrningen av deras arbete av 
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avgörande betydelse, varför new public management och begreppet alienation bäst kan belysa 
medlarnas arbetssituation inom medlingsverksamheten.  
 
Alternativa tolkningar hade kunnat vara samverkansteori och teorier om handlingsutrymme 
hade också explicit kunnat belysa medlarnas roll inom medlingsfältet. Jag valde dock bort 
dessa till förmån för mina valda perspektiv eftersom jag bedömer att de dels är bredare och 
mer användbara för att analysera medling utifrån ett strukturellt plan, och dels för att de är 
mer gångbara för att i del två kunna diskutera min studies första resultat med politiker vars 
arbete utförs på mesonivå.  
 
11.3 Trovärdighet i relation till delstudie II 
I den andra delstudien som metodologiskt genomförts genom intervjuer har jag beaktat 
trovärdigheten genom att informera informanterna om det jag avser att undersöka och 
försäkrat mig om att de besitter den kompetens jag efterfrågar. Jag har också kontrollerat att 
jag förstått deras utsagor genom att under intervjuerna återkoppla hur jag uppfattat svaren för 
att få denna validerad, även kallat memberchecks (Raines, 2011).  
 
Jag har i högsta möjliga mån varit transparent kring hur jag gjort mitt urval av informanter 
och kring hur datainsamlingen genomförts genom att bifoga min intervjuguide under bilaga 4. 
För att inte samla in snedvridna data har jag varit noggrann i mitt urval av informanter för att 
på så vis säkerställa att de politiska blocken blivit jämnt representerade eftersom syftet med 
medling till viss del kan kopplas till olika politiska ideologier. Jag har också inkluderat citat 
från intervjuerna för att läsaren på så vis ska kunna granska mina tolkningar (Patton, 2002).  
 
Jag var noggrann med att avsätta tillräcklig tid för intervjuerna när dessa bokades, och jag lät 
intervjupersonerna få den tid de behövde när de lämnade sina reflektioner kring och svarade 
på mina frågor (Gochros, 2011). Inför intervjuerna var jag också noga med att förbereda mig 
genom att studera metodlitteratur från flera olika författare. 
 
11.4 Tillförlitlighet i relation till delstudie I 
Jag har redovisat en detaljerad beskrivning av min datainsamling till den första delstudien 
under bilaga 1. Likaså har jag redovisat en utförlig beskrivning av var inkluderad studie under 
bilaga 3. Transparensen är viktig eftersom den möjliggör för läsaren att ta del av hur jag 
resonerat kring mina observationer och det ger också läsaren möjlighet att själv bedöma 
kvaliteten på studierna (Ahrne & Svensson, 2015). Att diskutera kring vald empiris fördelar 
och nackdelar är av stor vikt för litteraturstudiers trovärdighet (Booth et al., 2012). Jag har 
även fört en diskussion kring den så kallade grå litteratur som inkluderats med anledning av 
den kunskapslucka som konstaterats i den befintliga forskningen. Jag har också reflekterat 
över de valda studiernas analys och resultat och huruvida de tycks rimliga eller ej. Som ensam 
författare har jag fått förlita mig på min egen förmåga att bedöma inkluderad empiri. För att 
kompensera bristen på en kollega att diskutera vald empiri med har jag därför läst de 
inkluderade studierna upprepade gånger vid olika tillfällen för att försäkra mig om att min 
empiri är tillförlitlig.   
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Eftersom ett av mina inklusions- och exklusionskriterier var att studier skulle vara författade 
på engelska eller svenska finns en risk att relevanta studier som är författade på ett annat 
språk har exkluderats. Med tanke på att medling som fenomen i en svensk kontext är mindre 
utforskat, och att en del av min empiri således utgörs av internationella studier, finns en risk 
att kulturella skillnader kan förekomma. Dock visar min studies huvudresultat på en 
samstämmighet med internationella studier.  
 
11.5 Tillförlitlighet i relation till delstudie II 
I den andra delstudien har jag givit en detaljerad och transparent beskrivning av min 
datainsamling, min transkribering och min analys för att på så vis göra studien replikerbar. 
Jag har specificerat den kontext som rådde när intervjuerna skedde och mina hänsynstaganden 
till denna (Coleman & Unrau, 2011). Jag har också bifogat intervjuguiden under bilaga 4.   
 
11.6 Sammanfattande diskussion kring studiens trovärdighet och tillförlitlighet  
Jag har i min studie dels sammanställt och analyserat befintlig forskning, och dels intervjuat 
verksamma politiker. Ur trovärdighetsperspektiv innebär det att jag har triangulerat datakällor 
genom att jag har samlat in data från olika informationskällor för att minimera risken för 
snedvridna data. Trianguleringen styrker således min studies trovärdighet. Jag har också 
analyserat den tematiserade befintliga forskningen genom två teoretiska perspektiv vilket 
innebär att det tematiserade resultatet är betraktat ur flera olika synvinklar (Bryman, 2012). 
Jag har likaledes triangulerat två kvalitativa forskningsmetoder, och att resultatet från studiens 
första del bekräftas av den andra delstudien bidrar till en ökad trovärdighet.  
 
Jag har haft förmånen att ha tillgång till en kompetent, tillgänglig, engagerad och intresserad 
forskare som handledare under hela studiens gång vilket givit mig möjlighet att föra kritiska 
samtal om studiens alla delar (Coleman & Unrau, 2012). 
 
För att föra en transparent diskussion kring mina bias och fördomar har jag genom reflektion 
medvetandegjort och redogjort för dessa (Coleman & Unrau, 2012). Jag har bedrivit arbetet 
med studien hemifrån, och för att säkerställa att jag haft ordning och reda i min forskning och 
de material som den baseras på har jag avställt ett rum som arbetsplats där jag kunnat arbeta 
ostört och där materialet skyddats från obehöriga (Raines, 2011). Avslutningsvis bedömer jag 
att det finns en god kongruens mellan mina observationer och mina teoretiska förklaringar 
vilket bidrar till en hög trovärdighet hos min studie (Bryman, 2012; Patton, 2002).  
 
11.7 Begränsningar 
Medling som fenomen har visat sig vara spretigt och mångbottnat med flera olika 
infallsvinklar och gåtor. Den svenska forskningsarenan är begränsad och praktiken ojämnt 
fördelad över landets olika kommuner och regioner. Internationellt skiljer sig också medling 
som fenomen då det i vissa länder är en lagstiftad metod och i andra en metod som används 
mer godtyckligt. Utfallen av medlingsmöten beror på flera faktorer och likaså har medlarna 
varierande utbildning och arbetssituationer. Hur de omgivande rättssystemen kring medling är 
utformade har också en påverkan liksom vem som är gärningsperson och hur motiverad denna 
är. Vilken typ av brott som är begånget påverkar medling liksom brottsoffers ställning i 
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samhället samt graden av benägenhet att anmäla brott. Polisens arbete med unga 
lagöverträdare påverkar medling och även gärningspersoners personliga utveckling eftersom 
mer motiverade förövare har en högre benägenhet att tacka ja till medling med sitt offer.  
 
Jag har avsett att undersöka hur den tidigare forskningen beskriver medlares erfarenheter och 
upplevelser av medling vid ungdomsbrott och det finns en risk att medlare vill framhålla och 
förmedla medlingens goda effekter i egenskap av professionella. Trots att ovan nämnda 
variabler påverkar metoden och är begränsande, och trots att medlare troligtvis inte kan 
redogöra för samtliga av dessa eller är medvetna om dem, ser jag att medlarna är den grupp av 
människor som befinner sig i den sociala verklighet som medling utgör, och således är de 
informanter som i högst mån besitter den kunskap jag avser att ta del av.  
 
I Sverige är medlingslagen, lag om särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare och 
socialtjänstlagen resultat av politiska beslut. Att politiker inte är experter utan oftast lekmän 
innebär att de inte kan redogöra för allt som sker och inte sker i samhället. Politiker är också 
beroende av röster och opinion vilket bidrar till att de fokuserar på ämnen och områden som 
debatteras och således fokuserar mindre på sådant som inte bärs upp eller drivs av 
oppositionen eller media. Dock är de politiska perspektiven intressanta för min studie 
eftersom de kan bidra med att förklara varför politiska lagstadgade beslut inte praktiseras.  
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12 Diskussion 
Härnäst diskuterar jag min studies resultat och studiens svar på forskningsfrågorna. Jag 
diskuterar också studiens teoretiska tolkningar och hur dessa alternativt hade kunnat 
genomföras. Avslutningsvis för jag en diskussion om studiens metod och förslag till den 
fortsatta forskningen. 
 
12.1 Sammanfattande resultat och svar på forskningsfrågor 
Syftet med studien har varit att dels att genom en kunskapsöversikt undersöka professionella 
medlares erfarenheter och upplevelser av medling vid ungdomsbrott, och dels att undersöka 
hur politiker motiverar medlingens tillbakagång i Sverige. Resultatet visar att 
medlingsverksamheten i Sverige är en disparat uppsättning av verksamheter som likt små 
utsatta öar på ett stormigt hav efter egen bästa förmåga kämpar för att hålla sig fast och 
flytande genom att vissa eldsjälar försöker uppmärksamma och påverka socialtjänster och 
polismyndigheten om dess existens och kompetens.  
 
Resultatet visar också att det godtyckliga användandet av denna disparata uppsättning av 
verksamheter bidrar till att upprätthålla exkluderingsprocesser i samhället. Integration och 
samverkan mellan ansvariga myndigheter fungerar otillfredsställande eftersom myndigheterna 
arbetar utifrån olika logiker, arbetsmodeller och mål, vilket resulterar i att gärningspersoner 
inte tillfrågas om de vill delta i medling med sitt offer i tillräckligt hög grad. Sammantaget 
leder det bristande samarbetet till att ansvariga myndigheter inte kan sägas uppfylla det som 
lagen stadgar.  
 
Resultatet visar även att det råder en allmän brist på kunskap i det svenska samhället om 
medling och att lagen om medling vid brott är det som Edelman (1964) beskriver: en lag 
stiftad som symbolpolitik. Lagstiftningen har inte anpassats efter målgruppens utveckling 
eller efter samtida omständigheter, och medling som metod har undgått den politiska debatten 
trots att ungdomskriminalitet är ett av de största samtida samhällsproblemen. Resultatet visar 
även att politiker i linje med Brås (2018) rekommendationer ser ett behov av att samhället i 
högre grad bedriver ett preventivt arbete för att motverka att barn och ungdomar hamnar i så 
pass svåra sociala situationer och omständigheter att de påbörjar och kanske fullföljer en 
kriminell bana. 
 
Studiens resultat går i linje med tidigare forskning som konstaterat att medlingsverksamheter 
inte blir tilldelade uppdrag i tillräckligt hög omfattning. Medlare befinner sig strukturellt på 
en undertryckt plats i skärpunkten mellan rätts- och välfärdssystemen vars logiker har svårt att 
mötas och således också att samverka enligt lagstiftarens intentioner. Resultatet visar att 
samverkansproblemen skapar exkluderingsprocesser från en metod som utvärderats med goda 
resultat för bägge parter. I dag utestängs i hög grad dels de barn och ungdomar som av olika 
anledningar befinner sig i så pass problematiska livssituationer att de begår brott, och dels de 
offer som dessa barn och ungdomar utsatt för brott. Studiens resultat visar också att 
exkluderingsprocesserna upprätthålls inom ovan nämnda myndigheter eftersom de på grund 
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av en låg vertikal integrering inte implementerat medling i sin standardiserade hantering av 
barn och ungdomar som begår brott enligt lagstiftarens intentioner.  
 
Studien visar att politiker uppfattar att problematiken med barn och unga som begår brott 
kräver en högre grad av förebyggande arbete. Politikerna är dock medvetna om att 
tilldelningen av resurser till socialtjänsten inte följt den ökade takten av inkommande 
komplexa ärenden som kräver myndighetsutövning och som därför måste prioriteras. Denna 
diskrepans mellan krav och resurser får socialarbetare att utveckla likgiltighet. Alienationen 
hos socialarbetarna är ett resultat av en ohållbar arbetssituation skapad av ett new public 
managementstyre som prioriterar ett normrationellt arbetssätt före ett målrationellt sådant som 
långsiktigt syftar till välfärd och de ungas utveckling. Ett new public managementstyre 
innebär således att de akuta ärendena inom socialtjänsten ökar eftersom preventiva insatser får 
stå tillbaka genom ett legitimerat avståndstagande till klienten som sänder signaler om att 
sociala problem är ett resultat av individuella val som klienten själv vet bäst hur att lösa 
snarare än strukturella effekter (Lauri, 2016).   
 
Denna studies resultat som påvisar hur preventiva insatser minskat och hur antalet komplexa 
ärenden ökat inom socialtjänsten speglas i Thams (2018) forskning vilken undersöker 
arbetssituationen för socialarbetare inom barn- och ungdomsvården i Sverige. Thams studie 
visar hur socialarbetares arbetssituation utvecklats negativt inom framförallt 
låginkomstområden i Sverige; socialarbetare i dessa socialt exkluderade områden är betydligt 
mer missnöjda vad gäller arbetets styrning i form av stöd, ledarskap och organisationsklimat. 
Värt att uppmärksamma är också hur Munro (2011) i sin studie framhåller vikten av att 
socialarbetare innehar intuitiva förmågor och inte endast analytiska, eftersom intuitiva 
förmågor enligt Munro (2011) kan koppas till erfarenhet. Thams (2018) forskning visar att 
erfarna socialarbetare flyr barn- och ungdomsvården. Följaktligen finns det med andra ord en 
risk att om utvecklingen fortsätter i denna riktning att socialtjänstens arbete med barn och 
ungdomar blir regelstyrt på bekostnad av det relationella och holistiska arbetet. 
 
Studien indikerar att medlingens lagstiftade målgrupp har förändrats, men troligare är att 
medlingslagen under 2000-talet, liksom de förändringar som parallellt gjordes i lag med 
särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare och i socialtjänstlagen, infördes som en 
symbolpolitisk handling av den då sittande regeringen i ett försök att tillgodose det ökade 
liberala trycket på att ge brottsoffer en plats i rättssystemet utan att för den del behöva frångå 
den socialdemokratiska värdegrunden som ser kriminalitet som rehabiliteringsbart. 
Slutledningen görs utifrån det faktum att det i lag med särskilda bestämmelser om unga 
lagöverträdare framgår att ett barn eller en ungdom först ska tillfrågas om medling när hans 
eller hennes brottskarriär nått den punkt där anklagelserna består av så pass grova brott att han 
eller hon riskerar fängelsestraff som påföljd.  
 
Följaktligen obstrueras möjligheterna att möjliggöra ett medlingsmöte av än fler anledningar 
än att de inblandade myndigheterna har olika logiker och en låg horisontell- och vertikal 
integration. Att erbjuda ett medlingsmöte först när en gärningsperson redan utvecklat en 
gedigen kriminell identitet, och när ett offer med anledning av att ha blivit utsatt för ett så 
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pass grovt brott troligtvis är allvarligt traumatiserat, torde väcka ett högt motstånd hos både 
socialtjänst och polismyndighet vad gäller att initiera medling eftersom brottets allvar och 
dess konsekvenser dels kan väcka en personlig antipati mot gärningspersonen, och dels 
eftersom det innebär att processen riskerar att bli mer komplex och riskerna för att misslyckas 
med mötet betydligt större.  
 
Sålunda konstaterar studien att lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 
behöver modifieras för att den ska fylla en praktisk funktion i motsats till att vara den politiskt 
konstruerade symbol utan handlingskraft som den är i dag. Att lagstiftning följaktligen på 
intet vis är en garant för en metods praktik är således en slutsats som går att dra från denna 
studies resultat och som även speglar tidigare forskningsresultat.  
 
Studien visar att medling är en komplex metod som är avhängig en korrekt utförd praktik för 
att uppnå de resultat som eftersträvas. Målet är dels att lagöverträdare ska upphöra med brott 
och dels att brottsoffer ska få frid och kunna gå vidare med livet. En förutsättning för att 
medling ska fungera är att medlare har en gedigen utbildning i metoden och att utbildningen 
är väl förankrad i den bakomliggande filosofin reparativ rättvisa. Resultatet visar dock att 
medling praktiseras utifrån olika sorters modeller och att medlare därför önskar att metoden 
kvalitetssäkras genom adekvat utbildning, fortbildning och handledning, samt att medlare som 
yrkesgrupp tilldelas den tid uppdragen kräver för att de ska kunna förvalta denna essentiella 
kunskap.  
 
Riskerna med att lekmän utan kunskap praktiserar medling är flera, men ytterst innebär det att 
gärningspersoner och offer kan ta skada av en process som stigmatiserar och återtraumatiserar 
bägge parter och på det sättet utsätter dem för ett förtryck i motsats till den befrielse som 
medling i högsta grad avser och handlar om. Studien visar att medlare därför vill organisera 
sig för att på så vis kunna ta ett strukturellt grepp över medlingsverksamheten från en plats 
där de har möjlighet att påverka inblandade myndigheter genom att som yrkeskår kunna ställa 
krav på förmedlade uppdrag.  
 
Det politiska resonemanget kring ett övergripande ansvarigt organ för medlingsverksamheten 
i Sverige ser resurstilldelningen inom kommunerna och det kommunala självstyret som en i 
högre grad bidragande orsak till medlingens utarmning än avsaknaden av ett övergripande 
organ eftersom kommunernas resursfördelning bygger på medborgarnas uttryckta önskemål. 
Resonemanget speglar studiens konstaterande att resursbrist, dokumentationskrav och en 
underfinansiering i kombination med fler akuta och komplexa ärenden bidrar till att flera 
metoder väljs bort inom socialtjänsten och att det under rådande omständigheter därför krävs 
eldsjälar för att utveckla det sociala arbetets metodologiska repertoar. Resultatet visar också 
att politiker upplever att det saknas kunskap om metoden hos inblandade myndigheter och 
även hos medborgarna vilket gör det svårt för framförallt polisen att förstå en komplex metod 
som också utgår från en logik som är deras arbetsmetoder främmande. Således drivs inte 
frågan aktivt och politiker ser att det är svårt för reparativa metoder att få fäste i den pågående 
retributiva politiska debatten. 
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En nyligen publicerad studie av Wood & Suzuki (2020) analyserar kriminologen Christies 
(1977) koncept om konflikter som egendom i förhållande till den sociala exkludering som 
konstaterats öka under de 40 år som passerat sedan artikeln skrevs. Christies (1977) artikel 
Conflict as property fungerar som ett odiskutabelt rättfärdigande för reparativ rättvisa och i 
synnerhet för medling som metod. Christie (1977) kritiserar det retributiva rättssystemet för 
att stjäla konflikter från dem som äger dem: nämligen offer, brottslingar och det samhälle där 
konflikten utspelas. Wood & Suzuki´s (2020) argumentation går i linje med denna studies 
resultat: att institutionaliseringen av medling i ojämlika sociala- och rättsliga system bidrar till 
att dels upprätthålla befintliga exklusionsprocesser och dels riskerar att kriminalisera sociala 
problem. Framförallt blir parterna fortsatt bestulna på sina konflikter och marginaliseras 
således på samma alarmerande grunder som Christie (1977) gav uttryck för.  
 
12.2 Teoretisk tolkning och alternativ tolkning 
Jag har valt att analysera resultaten utifrån dels organisationsteoretiska perspektiv och dels 
utifrån ett styrningsperspektiv. Följaktligen är analysverktygen strukturella och ser på 
frågorna utifrån makro- och mesoperspektiv (Payne, 2008). Jag anser att de valda teorierna är 
relevanta eftersom jag avsett att undersöka samverkan mellan myndigheter på en mesonivå 
och det sociala arbetets styrning på en makronivå. Jag bedömer att det finns en god kongruens 
mellan mina observationer och mina teoretiska förklaringar vilket bidrar till en hög 
trovärdighet hos min studie som bekräftar mina teoretiska val.  
 
Dock skulle andra teoretiska analysverktyg på en individnivå kunnat producera ett annat 
resultat utifrån mina frågeställningar, till exempel hur medlare förhåller sig till och interagerar 
med parterna i medlingsprocesser och hur arbetet påverkar medlaren som individ och person 
både professionellt och privat. Tidigare forskning har emellertid i stor omfattning undersökt 
de processer som pågår under medlingssamtal men då utifrån gärningspersonsperspektiv och 
offerperspektiv.  
 
12.3 Metoddiskussion 
I den första delen av min studie har jag valt att metodologiskt använda en integrativ 
litteraturstudie. Metodvalet innebär att jag kunnat inkludera både kvalitativ och kvantitativ 
forskning som empiri vilket var avgörande för mig eftersom forskning om medling generellt 
och medlares upplevelser specifikt är begränsat. Trots att forskningsfältet gällande mina 
frågeställningar är begränsat finns ändock risken att mängden av litteratur är stor och min 
sökprocess inleddes därför med att utveckla inklusions- och exklusionskriterier för att på så 
vis avgränsa mina sökningar efter relevanta studier att inkludera som empiri. 
 
I analysen har jag sökt efter olika framkommande teman i de utvalda studierna och som 
ensam författare har detta moment varit tidskrävande då jag fått läsa studierna vid flera 
tillfällen för att förvissa mig om att jag inte missat eller missförstått något.  
 
Att det finns en uppenbar brist över svenska förhållanden och att de flesta inkluderade 
studierna avser internationella studier som undersökt medling inom andra kontexter kan ses 
som en svaghet för mitt metodval. Dock var alternativet att intervjua svenska medlare svårt att 
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genomföra dels på grund av tidsbrist då studien är en studentuppsats med begränsat 
tidsutrymme, och dels på grund av den rådande coronapandemin som innebar att medarbetare 
inom socialt arbete har en högre arbetsbelastning än normalt och därmed mindre tid till 
förfogande för att medverka i en studie. Den befintliga forskningen gav mig också tillgång till 
en betydligt bredare empiri än vad några få intervjuer kunnat förse mig med på kortast 
möjliga tid. Dessutom kan internationella studier vars kontext går i linje med en svensk 
kontext innebära att överförbara slutsatser i högre grad kan göras. 
 
I den andra delen av min studie har jag valt att intervjua aktiva svenska politiker. Politik är det 
som ytterst formar Sveriges välfärd och jag ser det därför som relevant att undersöka vilka 
förklaringar folkvalda politiker har till att medlingsverksamheten i Sverige i allt lägre 
omfattning praktiseras lagstiftningen till trots.  
 
För att få tillgång till så bred kunskap som möjligt var jag noga med att hitta informanter från 
de traditionellt olika politiska blocken och fördelningen av informanter blev hälften från vart 
block. Däremot var fördelningen mellan män och kvinnor inte lika jämn då samtliga 
informanter utom två var kvinnor. Den vice partiordförare som initialt tackade ja till intervju 
fick förhinder och avstod, vilket innebar att samtliga informanter var kommunalpolitiker där 
en av dem tidigare haft uppdrag som riksdagspolitiker. Möjligen hade resultatet sett 
annorlunda ut om fördelningen mellan män och kvinnor varit annorlunda men svaren var i 
hög grad samstämmiga oavsett kön eller politisk ideologi.  
 
En svaghet i det metodologiska valet att intervjua politiker var att det var svårt att hitta 
informanter och att det därför innebar att jag fick tillbringa mycket tid till att påminna och 
informera partierna och deras representanter om min studie och syftet med att intervjua 
politiker. Många politiker visade en rädsla för att inte vara insatta i frågan och jag 
sammansatte därför ett informationsdokument om medling som jag mailade alla informanter 
innan intervjun vilket samtliga uppgav att de uppskattade och att informationen bidrog till att 
de valde att delta i studien.  
 
12.4  Rekommendationer till fortsatt forskning 
Ett uppenbart behov av forskning inom området medling kan konstateras av min 
litteratursökning kring medling generellt och kring medlare som yrkesgrupp specifikt. Den 
tidigare forskningen har identifierat och konstaterat problem med den svenska 
medlingsmodellen vad gäller tilldelning av medlingsuppdrag och samverkan mellan 
myndigheter och min studie har gjort ett försök att analysera och att undersöka orsaken till 
dessa problem.  
 
En rekommendation till den framtida forskningen är att fortsatt undersöka de 
exklusionsprocesser som förekommer inom socialtjänsten och de konsekvenser lagstiftningen 
har för tilldelningen av medlingsärenden. Intressant för framtida forskning inom medling är 
också att undersöka hur metoden påverkas av att institutionaliseras och hur det i 
förlängningen påverkar de barn, ungdomar och offer som deltar i medlingsmöten. 
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Problematiskt för fortsatt forskning kring medling i en svensk kontext är den uppenbara 
bristen på förmedlade medlingsuppdrag som krävs för att praktiken ska kunna utvärderas.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 
 
Redovisning av internationell litteratursökning 
 
Jag påbörjade sökningen av internationellt publicerade studie i databasen Discovery. 
Discovery fungerar som en övergripande sökmotor som redovisar träffar från många olika 
databaser. Genom att använda mig av Boolean logic som innebär att kombinera olika sökord 
med AND, OR och NOT kunde jag optimera urvalet (Booth et al., 2012).  
 
Min sökfras var således mediator OR practitioner OR faclilitator AND youth OR juvenile OR 
adolescent AND ”victim offender mediation” AND ”restorative justice”. 
 
Sökningen på Discovery genererade 31 studier som resultat med förvalda begränsningar i 
form av att studier skulle uppnå kriterier så som att ha granskats med peer review, finnas i full 
text och vara publicerade inom tidsperioden från år 1998 till år 2020. Resultaten var enligt 
funktionen content provider fördelade enligt följande på de olika sökmotorer som Discovery 
agerar paraply för: 
 

 SocINDEX 20 

 Academic Search Ultimate 18 

 Academic Search Elite 18 

 Complementary Index 6 

 APA PsycInfo 5 

 Social Sciences Citation Index 5 

 CINAHL Complete 3 

 CINAHL 3 

 Scopus® 2 

 Springer Nature Journals 2 

 Gale Academic OneFile 1 

 JSTOR Journals 1 

 Teacher Reference Center 1 

 ScienceDirect 1 
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Genom att kontrollera vilka databaser som högskolans ämnesguide listat som relevanta för 
socialt arbete kunde jag undersöka om jag missat någon relevant databas. Högskolans 
ämnesguide för socialt arbete listade utöver de som Discovery ovan visar databaserna Eric 
och PubMed. Det bör också nämnas i detta sammanhang att högskolans bibliotek inte har 
tillgång till alla de databaser som listas i content provider. Således har jag inte kunnat använda 
dessa för min litteratursökning. De berörda databaserna är Complementary Index, Social 
Sciences Citation Index, CINAHL Complete, Cinahl, Springer Nature Journals, Gale 
Academic OneFile, JSTOR Journals, Teacher Reference Center och ScienceDirect. Eftersom 
studien är tvärvetenskaplig sökte jag även på ämnesguiden för kriminologi för att säkerställa 
att jag inte missat någon databas. Inga andra resultat fanns att hämta på någon av de ovan 
nämnda databaserna. Inte heller fanns någon databas jag inte använt inom ämnesguiden för 
kriminologi.  
 
För att säkerställa att jag inte missat någon studie gjorde jag även separata sökningar på varje 
databas som listas inom socialt arbete och kriminologi. Jag använde samma sökord som vid 
sökningen på Discovery. Inga nya resultat uppkom vid dessa sökningar som redovisas nedan. 
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Bilaga 2 
 
Redovisning av svensk litteratursökning 
 
Det finns ett begränsat utbud av studier kring medling vid brott som är författade på svenska.  
Jag inledde min svenska sökning genom att söka på ”medling vid brott” på sökmotorn 
Discovery, vilket utan specifika kriterier genererade 83 resultat. Kriteriet att kunna läsa 
studien i fulltextformat genererade 50 resultat som till största del bestod av studentuppsatser 
och avhandlingar och som var fördelade på två olika sökmotorer; en på SwePub och 49 på 
BASE. När jag även sökte på samma sökord men även la till kriteriet peer review genererades 
noll resultat.  
 
Genom att kontrollera vilka databaser som högskolans ämnesguide listat som relevanta för 
socialt arbete kunde jag undersöka om jag missat någon relevant databas. Högskolans 
ämnesguide för socialt arbete listade utöver de som Discovery ovan visar databaserna Eric 
och PubMed. Det bör också nämnas i detta sammanhang att högskolans bibliotek inte har 
tillgång till alla de databaser som listas i content provider. Således har jag inte kunnat använda 
dessa för min litteratursökning. De berörda databaserna är BASE, Complementary Index, 
Social Sciences Citation Index, CINAHL Complete, Cinahl, Springer Nature Journals, Gale 
Academic OneFile, JSTOR Journals, Teacher Reference Center och ScienceDirect. Eftersom 
studien är tvärvetenskaplig sökte jag även på ämnesguiden för kriminologi för att säkerställa 
att jag inte missat någon databas. Inga andra resultat fanns att hämta på någon av de ovan 
nämnda databaserna. Inte heller fanns någon databas jag inte använt inom ämnesguiden för 
kriminologi.  
 
För att säkerställa att jag inte missat någon studie gjorde jag även separata sökningar på varje 
databas som listas inom socialt arbete och kriminologi. Jag använde samma sökord som vid 
sökningen på Discovery. Inga nya resultat uppkom vid dessa sökningar som redovisas nedan. 
LIBRIS är en nationell söktjänst med information om titlar på svenska bibliotek och Kungliga 
biblioteket ansvarar för drift och utveckling av tjänsten. Eftersom jag specifikt sökte efter 
svenska resultat använde jag i den svenska sökningen även LIBRIS med samma sökord vilket 
genererade 27 träffar. 
 
Mina sökningar redovisas nedan.  
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Bilaga 3 
 
Presentation av empirin 
 
Reyes-Quilodran, LaBrenz & Dononso (2019). A path to peace: A comparative study of 
practitioners´views of juvenile restorative justice in Chile, England, Italy, and Sweden. 
 
Denna kvalitativa studie består av en jämförande fallanalys mellan Chile och tre europeiska 
länders implementering av medling. Europeiska länder valdes utifrån kriterier så som hur 
länge varje land praktiserat medling, länders respektive rättsliga regelverk kring 
ungdomskriminalitet samt tillgången på praktiker att intervjua om erfarenhet av medling. 
Forskare från Chile reste till Storbritannien, Italien och Sverige där datainsamling skedde 
genom semistrukturerade intervjuer med 33 professionella medlare. Dessutom observerades 
tre medlingsmöten. Deltagarna rekryterades genom ett syftesbestämt urval där experter inom 
reparativ rättvisa i respektive land kontaktades och ombads identifiera som informanter 
lämpliga medlare. Dessa medlare rekommenderade sedan övriga informanter genom ett 
snöbollsurval.  
 
Studien syftar till att analysera och jämföra implementeringen av medling och de 
bakomliggande rättssystemen i fyra olika länder inför en kommande implementering av 
medling för unga gärningspersoner i Chile. Studien syftar också till att förstå vad medlarna 
upplever som möjligheter och svårigheter med medling som metod, liksom att förstå vad som 
kan försvåra och hindra implementering av metoden samt vilka strategier som varit 
framgångsrika i de tre olika länderna.  
 
Resultatet visar att medlare från de utvalda länderna påtalade vikten av att väga in 
psykosociala faktorer så som hur fattigdom, social exkludering och marginalisering bidrar till 
en att en ung person begår brott i diskussionerna kring ungdomskriminalitet. I England och 
Italien utvärderas först de psykosociala faktorer som omger gärningspersonen av medlarna 
innan de går vidare med att erbjuda medling. I Chile och Sverige utförs den psykosociala 
utredningen av andra yrkesgrupper. Resultatet visar också att medlare ser ett omfattande 
behov av att metoden i högre grad utvärderas eftersom det finns ett glapp mellan medlingens 
upplevda resultat och empiriska bevis.  
 
Studien fastslår också att medlare efterfrågar nationella centraliserade övergripande organ 
som ansvarar för utbildning, fortbildning, kvalitetssäkring, standardisering samt ekonomi. 
Framförallt framkom detta krav från de svenska medlarna som är missnöjda med det 
kommunala ansvaret för medling.  
 
Medlare uttryckte också att en ökad medvetenhet och kunskap om medling som metod behövs 
hos samverkande myndigheter eftersom medling i samtliga länder är avhängigt att andra 
organisationer och myndigheter remitterar gärningspersoner för medling.  
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Pfander (2019). Evaluating New Zealand´s restorative promise: the impact of legislative 
design on the practice of restorative justice. 
 
Studien har en mixad design med kvantitativ och kvalitativa metoder, och är uppdelad i två 
delar där den första delen består av en kunskapsöversikt och en kritisk analys över befintlig 
forskning i syftet att undersöka utformningen av reparativa rättviseprogram i Nya Zeeland och 
vilken inverkan institutionaliseringen och standardiseringen har haft på integrationen inom 
rättsväsendet. Studiens andra del består av intervjuer med fem medlare från Nya Zeeland och 
fem medlare från USA och avser att undersöka vad som händer med reparativ rättvisa när den 
är reglerad centralt och lagstiftad.  
 
Resultatet från studiens första del visar att en standardisering av reparativ rättvisa å ena sidan 
negativt kan påverka de reparativa effekterna och resultatet men att det å andra sidan ökar 
möjligheten för implementering och kvalitetssäkring. Resultatet visar också att lagstiftning är 
en viktig del för implementering.  
 
Resultatet från studiens andra del visar att Nya Zeelands övergång från frivillig till 
obligatorisk domstolsprövning innebar ett betydande lagstiftningsstöd som gav möjlighet att 
institutionellt befästa medling. I praktiken innebär lagstiftningen att domare sedan år 2014 
måste skjuta upp rättsförfarandet före dom kan förkunnas i syftet att möjliggöra medling 
mellan gärningsperson och offer. De gärningspersoner som anses lämpliga för medlingsmöten 
hänvisas således till medling innan rättegången kan fortskrida. Medling utförs av 
kommunbaserade och av justitieministeriet utbildade medlare som rapporterar resultatet till 
rätten. Studien visar att medlarna upplever polisväsendet som tveksamma vad gäller medling 
och reparativ rättvisa. Studien visar också att sedan domstolarna blivit ålagda att utreda 
medlingsförutsättningarna för gärningspersoner har administrationen ökat mer än själva 
medlingsuppdragen eftersom många offer tackar nej till medlingsmöten och att det är ett 
problem som inte lagstiftningen rår på.  
  
Studiens andra del visar också hur det i Vermont, USA, är icke vinstdrivande center som 
tillhandahåller medling mellan gärningspersoner och offer. Lagstiftningen är bred och tillåter 
utövarna at tolka och praktisera medling enligt egen vision. En domstol kan i Vermont 
utdöma en reparativ villkorlig dom och innebär att gärningspersonen bland annat deltar i en 
paneldiskussion som består av frivilliga samhällsmedborgare och där en lämplig reparativ 
åtgärdsplan förhandlas fram. En gärningsperson som genomför det program och den 
åtgärdsplan som beslutats under den tidsperiod som är utsatt för den villkorliga domen får sitt 
fall avskrivet. Offer behöver inte delta i paneldiskussionen och således går metoden främst ut 
på att rehabilitera gärningspersonen. Studien visar att medlarna i Vermont upplever 
samarbetet med polismyndigheten som positivt eftersom de alla genom täta och upprepade 
interaktioner hade skapat relationer till polisen som ingen lagstiftning kan framtvinga.  
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Polfors (2018). Brottsmedlingen på utdöende. Gör om, gör rätt… Är nationell samordning 
brottsmedlingens räddning?. 
 
Studien är en argumenterande uppsats där författaren dels genomfört en kvantitativ 
enkätstudie som vände sig till samtliga kommuner i Sverige samt intervjuat medlare och 
medlingssamordnare. Författaren har också genomfört en fokusgruppsintervju med 
medlingspraktiker. Syftet med studien är att undersöka författarens hypotes om att en 
nationell samordnare för medling vid brott behövs i Sverige. Syftet med studien är också att 
undersöka hur medlingspraktiker upplever medlingsverksamheterna i Sverige. Författaren 
avser också att undersöka om det finns brister i medlingslagen samt undersöka hur 
medlingsverksamheterna i Sverige bedrivs.  
 
Resultatet från den kvalitativa delen visar att praktiker önskar att en nationell samordnare 
utses för att medlingen skall kvalitetssäkras och för att medling ska kunna erbjudas i samtliga 
kommuner. Studiens resultat visar också att det främst är polismyndigheten som skapar 
tillflöde av medlingsärenden men att huruvida frågan ställs till gärningspersoner eller ej i hög 
grad beror på vilken subjektiv inställning den enskilde polismannen har till medling som 
metod. Studien fastslår att medlarna har en hög tilltro till medling som metod men att det är 
en ensam uppgift som många inte mäktar med att driva på egen hand. 
 
Den kvantitativa enkätundersökningens resultat fastslår att:  

• 42,5% av medlarna är nöjda eller mycket nöjda med medlingsverksamheten i sin 
kommun. 

• 37,4% av medlarna uppger att de är mycket missnöjda eller missnöjda med medling 
vid brott (medlingsverksamheterna) över lag i landet. 44,72 % av medlarna uppger att 
de varken är nöjda eller missnöjda. 

• 84,56 % av medlarna uppger att de anser att en nationell samordning för medling vid 
brott behövs.  

 
När medlarna tillfrågades om vilken skillnad en nationell samordning skulle innebära för 
medling vid brott svarade 45,6 % av medlarna att metoden till stor del skulle göra medling vid 
brott mer rättssäker i Sverige, och 42,62 % svarade att det till fullo skulle underlätta 
samarbetet mellan polis, socialtjänst, åklagare och andra berörda aktörer.  
 
Studien är en masteruppsats och jag har valt att ta med den som empiri som grå litteratur 
eftersom studien undersöker medlingspraktikers upplevelser av medlingsverksamheten i 
Sverige vilket utgör en kunskapslucka i den befintliga forskningen vilket även Polfors (2018) 
fastslår i studien. Jag har granskat studiens metodredogörelse och de etiska överväganden 
författaren redogör för och jag anser att studien genomförts transparent och metodiskt och 
således har en hög trovärdighet. Författaren har dels triangulerat metoder och dels triangulerat 
datakällor. Författaren har för att öka trovärdigheten på den kvantitativa undersökningen 
använt sig av split-halfmetoden. Författaren har också fått hjälp med studien av en inom 
området ledande forskare från Umeå Universitet och jag bedömer därför att studien är 
trovärdig och har ett högt vetenskapligt värde och således kan inkluderas som empiri trots att  
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den är en studentuppsats på avancerad nivå, och trots att den saknar peer review-granskning. 
Att studiens resultat även går i linje med den internationella forskningen tyder på att resultatet 
har en signifikant betydelse och är relevant för min studie.  
 
Jacobsson & Wahlin (2017). Medling vid brott; en enhetlig svensk modell?. 
Syftet med studien var att studera hur kommunerna arbetar med medling.  
Urvalet bestod av samtliga kommuner som erbjuder medling vid brott. Strukturerade 
intervjuer hölls med medlare per telefon och således är studien kvalitativ.  
 
Studiens resultat konstaterar att medling år 2017 förekom i 181 kommuner fördelat på 83 
verksamheter. Studien visar att medlare upplever yrket som ensamt och därför söker sig över 
kommungränserna för att bilda nätverk. Medlare upplever att samarbetet med 
polismyndigheten är problematiskt eftersom färre ärenden förmedlas trots att 80% av 
respondenterna uppgav att ett regelbundet samarbete med polisen fanns.  
Orsaker till att färre medlingsuppdrag förmedlas uppges enligt medlarna vara polisens 
omorganisering år 2015 då polismyndigheten blev en organisation nationellt till skillnad mot 
de tidigare länsvis organiserade polismyndigheterna. Ytterligare orsak anses vara det faktum 
att färre gärningspersoner av olika anledningar erkänner brott. Likaså konstaterar studien att 
politiker tycks ointresserade av medling vid brott och att bristen på en nationell samordnare 
också i hög grad bidrar till medlingens nedgång.  
 
Studien har inkluderats som grå litteratur eftersom den inte är granskad med peer review. Jag 
bedömer att studien har hög trovärdighet eftersom den är författad av två erkända forskare 
verksamma vid Umeå Universitet som är tongivande inom forskningsfältet och har författat 
flera studier och myndighetsrapporter tidigare.  
 
Bradt, Bouverne-De Bie & De Visscher (2014). Victim-offender mediation and social 
work: Focus groups with mediators in Flanders. 
 
Denna kvalitativa studie har genom fokusgrupper med professionella medlare undersökt hur 
socialarbetare som arbetar som medlare uppfattar sin professionella roll och till vilken grad de 
hänvisar yrket till individ eller samhällsnivå/till vilken grad de ser sig delaktiga i 
implementering av medling på strukturell nivå. Fokusgrupper bestod av fjorton medlare som 
arbetar med kriminella ungdomar och fjorton medlare som arbetar med kriminella vuxna  
 
I Belgien blev medling för unga gärningspersoner lagstadgat år 2006, och metoden har sedan 
dess ändrat fokus. Från att initialt ha syftat till att rehabilitera unga gärningspersoner har 
fokus ändrats till ett mer retributivt ändamål där gärningspersonen förväntas att kompensera 
offret för skadan som skett. I Belgien praktiseras även medling mellan vuxna 
gärningspersoner och deras offer och syftar till att repositionera konflikten till ägarna, det vill 
säga parterna själva.  
 
Studiens resultat visar att medlare upplever sin position som en plats i skärpunkten mellan 
välfärdssystemet och rättsväsendet. De parallella processer som pågår när ett barn eller en 
ungdom begår ett brott skapar en konflikt hos medlarna som ska utföra en frivillig insats som 
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remitteras från rättssystemet. Medlarna befinner sig således i ett spänningsfält mellan att dels 
visa omsorg om gärningspersoner och deras offer och dels att det arbete som utförs eller inte 
utförs i sig påverkar den juridiska processen. Vissa medlare uppgav fokuserade således mer 
på omvårdnad och rehabilitering medan andra var mer bekymrade över att inte nå den 
överenskommelse mellan offer och gärningsperson som sedan skickas till domaren eller 
åklagaren.  
 
Studien visar att avgörande för hur medlare ser sin position är hur rättssystemet påverkar 
deras arbete. De medlare som arbetade med unga gärningspersoner var i högre grad 
konsekvensorienterade och fokuserade således på att få gärningspersonen att förstå 
konsekvenserna av det begångna brottet och ta ansvar för dessa genom ett skriftligt avtal 
medan de medlare som arbetade med vuxna gärningspersoner och deras offer istället 
fokuserade på att skapa kommunikationsförhöjande förutsättningar. Bägge grupper var eniga 
om att hur parter erbjuds medlingsmöten är avgörande för huruvida parterna accepterar möten 
eller ej och att detta i sig skapar exkluderingsprocesser. Resultatet visar att endast begränsad 
uppmärksamhet finns kring hur erbjudandet om medling påverkar tilldelningen av ärenden. 
Dolda exkluderingsmekanismer inom medlingsverksamheten kan således reproducera större 
samhälleliga orättvisor.  
 
Studien visar att medling vid ungdomsbrott till stor del influeras av rättssystemet eftersom det 
är åklagaren som bedömer huruvida medling ska erbjudas eller ej och att medlare därför ser 
sin roll som ett arbete på individnivå där deras möjlighet att påverka strukturellt är begränsad 
och att de därför riskerar att endast vara ett av rättssystemets instrument.  
 
Medlare undrar också om medling kan bidra till en ökad kriminalisering av sociala problem 
eftersom flera av de fall som remitteras hade lagts ner om inte medling kunde erbjudas vilket 
tyder på att medlare vill ta ett mer strukturellt grepp kring medlingsprocessen.   
 
Studien rekommenderar att medlare behöver stöd kring att engagera sig strukturellt i 
samhällsdebatten och sitt politiska uppdrag som socialarbetare.  
 
Andersson (2013). Organisering av medling vid brott. En utvärdering av 
medlingsverksamheten i Nordvästra Skåne. 
 
Syftet med studien är att utifrån personalens upplevelser och syn utvärdera 
medlingsverksamheten i Nordvästra Skåne. Uppdraget handlar främst om att undersöka hur 
organisationen avseende medlingsverksamhet fungerar i respektive kommun och att 
identifiera utvecklingsbehov.  
 
Studien har ett syftesbestämt urval som består av medlare, medlingssamordnare, 
socialtjänstchefer, koordinator, poliser, åklagare och kriminalvårdare från de kommuner som 
tillsammans samarbetar och ingår i Nordvästra Skånes medlingsverksamhet.  
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Undersökningen har genomförts med mixad design. En webenkät med avsikt att samla in 
attityder kring hur medlingsverksamheten fungerar i stort och i den enskilda kommunen har 
distribuerats till verksamhetens koordinator, samtliga socialtjänstchefer, styrgruppsledamöter, 
arbetsgruppsledamöter, medlingssamordnare, medlare, åklagare, kriminalvårdare samt en 
polis per kommun. Som komplement till enkäten har telefonintervjuer genomförts med tio 
personer bestående av tre styrgruppsledamöter, två poliser, verksamhetens koordinator och en 
representant vardera av medlare, medlingssamordnare, åklagare och kriminalvårdare. En viss 
dokumentanalys har genomförts vad gäller mötesprotokoll, verksamhetsbeskrivningar, 
statistik kring medlingar samt styrdokument. 
 
Resultatet visar att den övervägande delen av personalen bedömer att för få ärenden 
inkommer till verksamheten och att problemet är än större vad gäller gruppen 
gärningspersoner som är arton till tjugo år gamla. Orsaker till att polisen inte ställer frågan 
uppges handla om att medlingsfrågan endast är aktuell i få av de totala ärenden poliser utreder 
vad gäller gärningspersoner över arton år. Ungdomsutredarna inom polisen ska däremot alltid 
fråga om medling vid alla förhör vilket gör att rutinen lättare implementeras. Likaså är 
ungdomsutredarnas arbetsgrupper mindre i storlek vilket underlättar samarbetet med 
medlingsverksamheten.  
 
Informanterna uppfattar att ett lågt engagemang finns hos polisen men konstaterar också att 
polisen har en hög arbetsbelastning. Studien visar att skillnader mellan väl fungerande 
kommuner och mindre välfungerande kommuner i hög grad beror på hur samarbetet till 
polisen ser ut och hur rollen som medlingssamordnare fungerar. I de mindre väl fungerande 
kommunerna saknas samarbete med polisen kring medling och även 
medlingssamordnarrollen har stora brister. 
 
Resultatet visar å ena sidan att den övervägande delen av respondenterna upplever att 
organisationen fungerar bra eller mycket bra, men resultatet visar å andra sidan även att en 
stor del respondenter skattat en låg upplevd nöjdhet med verksamheten eller att de inte vet. 
Den splittrade bilden bekräftas av intervjusvaren som visar att informanterna beroende på 
ansvarsuppgifter i olika hög grad uttryckt missnöje med kommunikation och information. 
Medlare ansåg till exempel att kommunikationen fungerade bra utifrån deras ansvarsområde 
medan medlingssamordnare hade en negativ uppfattning. 
 
Studiens resultat fastslår att det finns skillnader i hur styrgruppen och arbetsgruppen upplevs. 
Disparata svar visar på skillnader kring hur väl arbetet upplevs fungera i styrgruppen och det 
konstateras också att många representanter saknas vid gruppens inplanerade möten. 
Arbetsgruppen konstateras tvärtemot ha en hög mötesnärvaro och en positiv enad bild 
förmedlas av respondenterna. Författaren redogör för att en tänkbar anledning kan vara hur 
representanterna tillsatts eftersom arbetsgruppens medlemmar är valda utifrån förtroende 
medan styrgruppens ledamöter ingår per automatik med anledning av deras befattningar som 
enhetschefer inom socialtjänsten.  
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Koordinatorrollen konstateras som krävande och ansvarsfull med en disparat uppsättning 
samarbetsparter med skilda befattningar. Även arbetsuppgifterna är mångfacetterade med 
uppgifter så som administration, utbildning och verksamhetsutveckling. Trots sitt breda 
ansvarsområde saknar koordinatorn mandat för att på egen hand ta beslut om verksamheten 
och är således beroende av styrgruppens medlemmar. Intervjuerna visar att 
medlingssamordnarna är kritiska och efterfrågar en högre grad av handlingskraftighet från 
koordinator medan polisen och kriminalvården tycker samarbetet fungerar bra vilket också 
kan förklaras genom deras olika arbetsuppgifter i medlingsprocessen.  
 
Frågan om medling har inte samma engagemang i alla kommuner. Det visar sig bland annat 
genom att ledamöterna inte förvaltar sitt mandat och närvarar vid styrgruppsmöten. Vissa 
ledamöter hävdar att uppgiften är överflödig eftersom den egna kommunen inte har behov av 
medling.  
 
Studien fastslår att den välfungerande medlingsverksamheten finns i kommuner med 
engagemang och eldsjälar. Likaså att de kommuner där medlingsverksamheten fungerar 
mindre bra i princip har slutat att aktivt arbeta med frågan. Studien visar också att 
medlingssamordnaren har en viktig proaktiv roll och fungerar som en nyckelperson i 
samarbetet med socialtjänst och polis och på så vis får ärenden förmedlade till verksamheten i 
den fungerande kommunen. I en av de mindre väl fungerande kommunerna saknades en 
medlingssamordnare sedan länge och i en annan hade posten haft hög omsättning vilket 
inneburit låg kontinuitet i relationsbyggandet med samarbetspartners.  
 
Studiens resultat visar att utvecklingsbehov framför allt handlar om att få in fler uppdrag, att 
skapa en högre prioritet för medling och att öka engagemanget genom att möjliggöra 
utbildning, handledning och information till alla inblandade och att utveckla samarbetet med 
polisen. I de kommuner där medling fungerar uttrycks ett högre engagemang. 
 
Jag har valt att inkludera denna utvärdering som grå litteratur i mitt snöbollurval. Jag har 
granskat studiens metodredogörelse och författarens etiska överväganden och jag anser att 
studien genomförts transparent och metodiskt och således har en hög trovärdighet. Författaren 
har dels triangulerat metoder och dels triangulerat datakällor. Jag bedömer därför att studien 
är trovärdig och har ett högt vetenskapligt värde och således kan inkluderas som empiri trots 
att den saknar peer review-granskning. Att studiens resultat även går i linje med tidigare 
konstaterade svenska resultat tyder på att resultatet har en signifikant betydelse och är 
relevant för min studie.  
 
Socialstyrelsen (2012). Medling vid brott avseende unga lagöverträdare. Uppföljning av 
hur kommunerna arbetar med medling samt analys av behov av åtgärder för att stödja 
medlingsverksamheten. 
 
Syftet med uppföljningen är att undersöka om alla kommuner erbjuder medling och om den 
medling som erbjuds är likartad över landet. Likaså avser uppföljningen att undersöka om 
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tillströmningen av förmedlade ärenden kan ses som rimliga i förhållande till de antal brott 
som begås av unga lagöverträdare.  
Socialstyrelsen har genom kvalitativ metod intervjuat företrädare för åtta olika 
medlingsverksamheter som totalt omfattar tio kommuner, samt polis, åklagare och domare i 
sex olika kommuner. Socialstyrelsen har även hämtat in synpunkter från två ledande forskare 
inom området. Socialstyrelsen har också kvantitativt undersökt hur kommunerna arbetar med 
medling genom en enkätstudie som skickades till samtliga kommuner i Sverige.  
 
Studiens konstaterar att det inte är alla gärningspersoner under 21 år som blir tillfrågade om 
de vill delta i medling av polismyndigheten vilket respondenterna betraktar som ett 
rättssäkerhetsproblem eftersom gärningspersonens inställning till medling kan påverka 
åklagarens beslut om åtalsunderlåtelse. Orsaker som respondenterna upplever bidra till 
problematiken är att polisen dels inte är medveten om ansvaret eftersom ansvarsfördelningen 
kring att ställa frågan om medling uppfattas som otydlig mellan berörda myndigheter, och 
dels att det kan tyckas kännas svårt att efter ett påfrestande förhör med en gärningsperson 
ställa frågan om samtycke till medling. Respondenterna uppger att ett systematiskt 
tillvägagångssätt liksom kunskap och motivation behövs för att frågan faktiskt ska ställas, och 
också för att frågan ska ställas på ett bra sätt. Respondenterna föreslår att socialsekreterare 
eller brottsoffersamordnare ska vara placerade hos polisen för att underlätta detta avhängiga 
moment. Respondenterna uppger också att medling förmedlas i högre grad från 
ungdomsrotlar än från andra rotlar. Frågan om medling konstateras således behöva integreras 
i det systematiska polisiära arbetet med unga gärningspersoner.  
 
Studiens resultat visar också på problem med att medling inte alltid nämns i det yttrande som 
socialnämnden skriver till åklagaren när en ung person åtalas för ett brott. Likaså att 
domstolar sällan får information från socialtjänsten eller åklagare om medling förekommit 
eller ej, och att likriktning vad gäller hantering av medling behövs. Studien konstaterar även 
att det saknas kunskap och kompetens kring medling inom flera samverkande yrkesgrupper så 
som polis, åklagar, advokater och domare. Negativa attityder och en bristande tilltro som 
delvis troligtvis har sin grund i okunskap uppfattas bidra till att systemet kring medling inte 
fungerar. Respondenter uttrycker också att ideologiska krockar sker mellan medling och 
rättsprocessen. Resultatet visar att medlare önskar medla på heltid och att flera medlare ska 
vara kopplade till samma verksamhet för att undvika att verksamheten blir sårbar. Likaså ser 
respondenterna att en nationell samordning som ansvarar för utbildning och kvalitetssäkring 
krävs för att medling ska bli rättssäkert. Utbildning i medlingsmetoder uppges behöva bli mer 
enhetliga. Medlare uppger att de behöver adekvat utbildning och fortbildning samt möjlighet 
att medla på heltid.  
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Choi & Gilbert (2010). ´Joe everyday, people off the street: a qualitative study on 
mediatiors´roles and skills in victim-offender mediation. 
 
Denna kvalitativa studie har undersökt flera perspektiv av deltagarnas erfarenhet av medling 
vid brott i en amerikansk stad i mellanvästern. Forskarna har särskilt undersökt medlarnas 
roller och färdigheter genom att dels ha observerat medlingsprocesserna kring fyra olika 
rättsfall och dels genom 34 semistrukturerade intervjuer med 37 deltagare i form av unga 
gärningspersoner och deras föräldrar, vuxna offer, medlare och medlingsförmedlare. Urvalet 
av informanter och rättsfall till studien var syftesbestämt. Studiens reliabilitet stryks av bland 
annat av triangulerade datakällor, memberchecks och en transparent beskrivning av fallen 
som studerats.  
 
Studiens resultat visar att medlarna behöver vara utrustade med färdigheter, tekniker och 
attityder som hjälper dem att skapa en miljö där en meningsfull dialog mellan offer och 
gärningsperson kan äga rum. Studien visar att medlare ser att en viktig del av deras uppgifter 
under ett medlingsmöte är att begränsa dialogen till att handla om de rättsliga aspekterna av 
den inträffade händelsen och medlarna menar att de besitter den färdigheten och att de kan 
hantera komplexa situationer som uppstår under medlingsmöten.  
 
Studiens resultat visar på att det inte är en specifik medlingsmodell eller process som ger ett 
repararerande utslag utan snarare kommer denna effekt av att följa de principer som den 
bakomliggande filosofin uttrycker. Därför är medlares utbildning och träning samt att 
konsekvent och kontinuerligt utvärdera praktiken för att säkerställa att den fungerar på ett sätt 
som är förenligt med grundläggande reparativa rättviseprinciper av största vikt för att nå 
målen med medling. Studiens författare uttrycker att de snabbmatsmetoder som inträtt har 
negativa konsekvenser för bägge parter, och således även på en strukturell nivå när reparariva 
effekter inte uppnås. Studien visar att medlare behöver hanterbar arbetsbelastning, 
fortbildning och förbättrade möjligheter att organisera sig som yrkesgrupp för att förhindra 
symbolmedling utan effekt. Studien visar att medlare har olika bakgrunder och utbildningar 
vilket ses som en tänkbar förklaring till missförstånd kring de grundläggande principerna 
inom reparativ rättvisa. En medlingssession innebär multipla och krävande uppgifter och 
studien konstaterar ett behov av övergripande- och vägledande strukturer kring medling som 
fenomen för att främja praktiken.  
 
Choi & Severson (2009). ´What! What kind of apology is this?”: The nature of apology in 
victim offender mediation. 
 
Denna kvalitativa studie har undersökt flera perspektiv av deltagarnas erfarenhet av medling 
vid brott i en amerikansk stad i mellanvästern. Forskarna har dels observerat 
medlingsprocesserna kring fyra olika rättsfall och dels genomfört 34 semistrukturerade 
intervjuer med 37 deltagare i form av unga gärningspersoner och deras föräldrar, vuxna offer, 
medlare och medlingsförmedlare. Urvalet av informanter och rättsfall till studien var 
syftesbestämt. Studiens reliabilitet stryks av bland annat av triangulerade datakällor, 
memberchecks och en transparent beskrivning av fallen som studerats.  
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Resultatet visar att en genuin ursäkt är en förutsättning för att nå den reparerande effekten av 
medling, och att det finns skillnader mellan de unga gärningspersonerna och deras offer i 
uppfattningen kring en äkta ursäkt. I synnerhet visar studien komplex kommunikationen 
mellan medlingsdeltagarna är och vikten av att medlare följer principer enligt reparativ 
rättvisefilosofi under medlingsprocessen samt att medlare får tillräcklig tid avsatt till 
förundersökningsmöten där lämpligheten i att arrangera medling bedöms. Studien visar också 
att medlingsmöten är intensiva och konfrontativa och att offers behov ibland inte 
uppmärksammades under medlingsprocessen på grund av att medlarna inte observerade vissa 
viktiga detaljer kring parternas interagerande.  
Studiens resultat visar att gärningspersoner behöver förberedas för att ges möjlighet att lära 
sig be om ursäkt och offer behöver få förklarat för sig hur gärningspersoners nervositet 
påverkar medlingsmötet för att medling ska bli en meningsfull erfarenhet för bägge parter. 
Studien fastslår således att medlare behöver utbildning och fortbildning för att kunna facilitera 
medlingsprocesser som går i linje med reparativa rättviseprinciper.  
 
Baldry (1998). Victim-Offender Mediation in the Italian Juvenile Justice System. The Role 
of the Social Worker. 
 
Denna studie med mixad design har dels genom en kvantitativ enkätstudie och dels genom en 
kvalitativ fallanalys undersökt medlares upplevelser av medling. Syftet med studien var också att 
undersöka medlarnas upplevelser av fördelar och begränsningar med medling som metod vid 
ungdomsbrott i Italien. Urvalet av informanter består av 90 socialarbetare som utrett 
medlingsremitterade fall från rättsväsendet. Tolv medlare har också intervjuats.  
 
Studiens resultat visar att medling har en ojämn geografisk spridning i Italien. Dömande domare 
ansvarar för att ungdomsbrottslingar som döms till frivård remitteras till en socialarbetare som 
ansvarar för rehabiliteringen. Samma socialarbetare utreder om ungdomen anses lämplig för medling 
eller ej. Om ungdomen bedöms lämplig och accepterar medlingsmöten med offret är det den utredande 
socialarbetaren som också genomför medlingen. Eftersom medlare enligt reparativ rättvisa ska vara 
opartiska är detta problematiskt eftersom medlaren i dessa fall inte är neutral då socialarbetarens 
uppdrag är att får är gärningspersonen att sluta begå brott.  
 
Medlarna som deltog i studien uppgav att trots att de studerat filosofin bakom medling saknade 
specifik teknik och kunskap för att kunna upprätta adekvata medlingsmöten. Medlarna uppgav sig 
också sakna ett oberoende övergripande organ som ansvarar för utbildning och kvalitetsgranskning. 
Medlarna beskrev också arbetssättet som problematiskt eftersom de i sitt rehabiliterande uppdrag inte 
var neutrala inför parterna och de efterfrågade därför en organisation som enbart utför medling och 
som sedan rapporterar medlingens resultat till ansvarig socialarbetare. Studien fastslår att den 
italienska modellen av medling befinner sig långt från reparativa rättviseprinciper eftersom medlingen 
inte sker med en neutral medlare.  
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Bilaga 4 
 
Intervjuguide 
 
• Lämna information om att IP kommer vara anonym och att det är ok att avbryta intervjun 

när helst IP önskar. 
• Få godkännande om att spela in samtalet. Informera om att inspelningen kommer raderas 

när studien är sammanställd och klar. 
 
1. Parallella ideologier 

 
Forskningen visar att medlingsuppdrag är beroende av samarbete mellan myndigheter. 
Framförallt handlar samarbetet om polisens remittering av uppdrag som sker genom 
att de ställer frågan om intresse för medling finns till gärningspersoner. Forskningen 
konstaterar att medlare inte upplever att polisen frågar gärningspersoner om de vill 
delta i medling i tillräckligt hög omfattning vilket leder till att medlingsverksamheten 
utarmas. Samtidigt konstaterar också forskningen att även socialsekreterare inom 
socialtjänsten brister i att dels inkludera medling i LUL-yttranden till åklagare, och 
dels i att fånga upp de ärenden där det framgår att polisen inte frågat gärningspersoner 
om de vill delta i medling med brottsoffret. Forskningen konstaterar således att 
medling inte erbjuds rättssäkert och att medling har en ojämn geografisk spridning 
vilket innebär att den rättssäkerhet som lagstiftaren avsåg när medling blev ett 
obligatorium för kommunerna uteblivit och att exkluderingsprocesser existerar. 
 
- Vilken förklaring kan finnas till att en metod som är utvärderad och lagstadgad 

praktiseras i så låg grad? 
- Hur ska vi möjliggöra en förändring? 
- Vems är ansvaret? 
- Vad beror det bristande samarbetet på? 

 
2. Gemensam struktur och nationell samordning 

 
Forskningen visar att medlingsverksamheten i Sverige efterlyser ett nationellt 
centraliserat övergripande organ som kan ta ett samlat grepp om medling som 
fenomen genom att ansvara för samordning, samverkan, utbildning, kvalitetssäkring 
och utvärdering.  
 
- Hur ser du på att ingen tagit ett grepp om medlingsverksamheten sedan Brås 

ansvar upphörde 2008? 
- Hur kan det förändras? 

 
 
 
 


