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Förord 

Arbetet med den här uppsatsen har inneburit en lärorik resa. Det har varit med stor nyfikenhet 

och intresse som jag har tagit del av litteratur, forskning och inte minst de fem medlarnas 

berättelser i intervjuerna. Att ha provat på forskningsarbetets utmaningar och möjligheter ser 

jag som en viktig del i formandet av min framtida yrkesroll som socionom, där just 

nyfikenheten och intresset för människor och ny kunskap är en så viktig del. Det är genom 

utmaningar som man kan växa och utvecklas och jag känner att arbetet med den här uppsatsen 

har varit precis det - en spännande och lärorik utmaning.  

 Jag vill börja med att tacka de fem medlare som har delat med sig av tankar, funderingar 

och erfarenheter från sina arbeten med medlingssamtal. Utan er hade den här uppsatsen inte 

varit möjlig. Jag vill även tacka min handledare, Ulf Hammare, för all uppmuntran, goda råd, 

välbehövlig kritik och för att du visade sån tro på mitt arbete. Avslutningsvis vill jag tacka 

min familj, min mor som inspirerade mig att skriva om just medlingssamtal och framför allt 

min man Joakim som alltid uppmuntrar och stöttar mig.  

 

Ett stort tack till er alla! 

 

Karin Davidson 

Stockholm 22 april, 2009  
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Sammanfattning  

Sedan januari 2008 har socialtjänsten i varje kommun skyldighet att erbjuda medlingssamtal 

då ett brott har begåtts av någon som är under 21 år, enligt ett tillägg i Socialtjänstlagen 

(2001:453) 5 kap 1 c §. Medlingssamtal beskrivs ofta som en konfliktlösningsmetod där den 

brottsutsatte och gärningspersonen möts för att med hjälp av en oberoende medlare få en 

möjlighet att skapa sig en större förståelse för och bearbeta konsekvenserna av 

brottshändelsen. Att delta i medling innebär att parterna konfronteras med att på ett eller annat 

sätt ta ställning till hur de ska förhålla sig till brottshändelsen och varandra, vilket kan leda till 

att tankar om förlåtelse väcks.  

Detta är en kvalitativ studie baserad på intervjuer med yrkesverksamma medlare med syftet 

att öka förståelsen för förlåtelsens betydelse vid medlingssamtal med anledning av brott. Det 

visade sig att medlingssamtal har en tydlig koppling till förlåtelse, men att förståelsen av 

begreppets innebörd är oklar hos såväl medlarna som de deltagande parterna. Bristande 

uppfattningar om vad förlåtelse innebär skapar risker att förlåtelsen ses som synonymt med att 

glömma eller förminska kränkningen, vilket kan få negativa konsekvenser för båda parterna. 

Sann förlåtelse mellan den brottsutsatte och gärningspersonen kräver ärlig kommunikation 

och medvetna beslut och kan i längden bidra till goda konsekvenser för såväl individerna som 

samhället i stort. 
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INLEDNING 
År 1987 startades de första medlingsverksamheterna i Sverige, en i Hudiksvall och en i 

Solna/Sundbyberg (Brå 2005:14, s. 24). År 1998 fick Brottsförebyggande rådet (Brå) i 

uppdrag av Riksåklagaren (RÅ) att starta och genomföra en nationell försöksverksamhet för 

medling vid brott. Utvärderingen av detta projekt låg sedan till grund för en statlig utredning 

(SOU, 2000:105), vilken ledde till en ny lag år 2002, Lag (2002:445) om medling med 

anledning av brott, vilket är en ramlag för svensk medlingsverksamhet (Brå, 2005:14, s. 27). 

Sedan januari 2008 har socialtjänsten i varje kommun skyldighet att erbjuda medlingssamtal 

då ett brott har begåtts av någon som är under 21 år, enligt ett tillägg i Socialtjänstlagen 

(2001:453) 5 kap 1 c §. Denna nya skyldighet för socialtjänsten har det senaste året inneburit 

en kraftig ökning av tillgången på medlingsverksamheter i Sverige.  

 Sveriges television (SVT) sänder under våren 2009 en dokumentärserie i åtta delar som 

heter ”Öga mot öga”. Den handlar om unga gärningspersoner och brottsutsatta som möts i 

medlingssamtal. Det blir tydligt för tittarna att deltagandet i medlingssamtal är känslosamt 

och svårt, men samtidigt betydelsefullt för båda parterna. Några av gärningspersonerna 

uttrycker sina förväntningar inför medlingssamtalet med orden ”Jag vill säga förlåt”. I artikeln 

Förlåtelse minskar stress efter brott¸ kan man läsa att enligt en undersökning presenterad av 

Caroline M. Angel, forskare vid universitetet i Pennsylvania USA, så hade brottsoffer som 

deltagit i medling i högre grad förlåtit gärningspersonerna och uppvisade därmed en lägre 

grad av posttraumatiskt stressyndrom orsakade av brottet, än de offer som inte deltagit i 

medling (Wahlin, 2006, s. 8). Ett flertal amerikanska studier visar på att förlåtelse ofta blir en 

naturlig del i medlingssamtal och att förmågan att förlåta kan ha en läkande effekt som är 

positiv för såväl den psykiska som den fysiska hälsan (Lampman, 1999; vanQyen, Ludwig & 

Vander Laan, 2001).   

Begreppet förlåtelse är ett mångtydigt och laddat begrepp, som kan tolkas olika av olika 

personer. Den forskning jag har hittat angående förlåtelse och dess innebörder är till största 

del från USA. Svenska Ann Heberlein (2005) är dock ett undantag. Hon är verksam vid 

teologiska fakulteten i Lund och har gjort sin doktorsavhandling i ämnet etik vilket 

resulterade i boken Kränkningar och förlåtelse. Hon ställer sig frågan om det alltid är rätt att 

förlåta. Det hon finner är att det finns skäl både för och mot varför en individ bör förlåta 

någon som kränkt henne. Att förlåta leder till ett bättre och lyckligare liv, men kan samtidigt 

innebära en kollision med individens självrespekt (Heberlein, 2005, s. 122).  Diskussionen om 

förlåtelse innehåller alltid två arketyper: offer och förövare, och enligt Heberlein är förlåtelse 
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ett mycket angeläget ämne då det relateras till människors erfarenheter av kränkningar (a. a. s. 

126, 128). 

I Brå’s handbok Medling vid brott står att en viktig del i medlarens arbete är de förmöten 

som han/hon har med den brottsutsatte och gärningspersonen. Det är viktigt att undersöka 

vilka känslor parterna har inför mötet och arbeta för att eventuella hämndkänslor hos 

brottsoffret ska ändras till en inställning av att försöka försonas med det som har hänt och om 

möjligt med gärningspersonen (Odén, m.fl. 2007,  s. 37). I Brå-rapporten (2005:14) Medling i 

Sverige på 2000-talet, tas förlåtelseperspektivet i medling upp i samband med en genomgång 

av den filosofiska och teoretiska bakgrunden till medling, nämligen reparativ rättvisa. Enligt 

en diskussion om s.k. reparativa värden så är en viktig del i olika former av reparativ 

rättsskipning (där medling är en form), att uppnå helande och termer som kopplas till detta är 

ex. förlåtelse och försoning (a. a. s. 13). Förlåtelse finns alltså som en del i medlingens 

filosofiska och teoretiska bakgrund. Frågan jag ställer mig är på vilket sätt förlåtelse är och 

bör vara en del i arbetet med medling och vilka uttryck detta mångtydiga begrepp kan ta sig i 

mötet mellan brottsoffer och gärningsperson i medlingssamtal. Förutom i Brå-rapporten ovan, 

som berör temat summariskt tar den svenska litteraturen om medling upp perspektivet om 

förlåtelse mycket begränsat. Jag hittar tydliga indikationer på att frågor om förlåtelse 

aktualiseras vid medlingssamtal, men det verkar samtidigt vara ett inom ramen för medling 

med anledning av brott i Sverige, tämligen outforskat ämnesområde.  
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med den här uppsatsen är att öka förståelsen för förlåtelsens betydelse vid 

medlingssamtal med anledning av brott. 

 För att uppfylla detta syfte kommer jag att utgå från följande frågeställningar:  

1. På vilka sätt kan begreppet förlåtelse vid medlingssamtal definieras? 

2. Vilka olika uttryck för förlåtelse kan förekomma vid medlingssamtal?  

3. Hur bör medlarna förhålla sig till förlåtelse i sitt arbete med medlingssamtal? 

4. Vilka för- respektive nackdelar kan finnas med förlåtelse i medlingsmötet mellan 

brottsutsatt och gärningsperson? 
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METOD OCH MATERIAL 

Forskningsansats 
I den här uppsatsen utgår jag från en hermeneutisk ansats vilket innebär att betoningen i 

arbetet ligger vid att studera, tolka och försöka förstå medlarnas tankar och erfarenheter av 

förlåtelse vid medlingssamtal (Patel & Davidson, 2003, s. 28). Den hermeneutiska traditionen 

kommer ursprungligen från arbetet med litteraturstudier för att tolka innebörden i texter 

(Neuman, 2006, s. 87). En viktig tanke inom hermeneutiken är att helheten är mer än summan 

av delarna. Genom att studera delar av en text eller en utsaga för att sedan relatera dem till 

helheten kan man finna djupare innebörder i människors talade eller skrivna uttryck (Patel & 

Davidson, 2003, s. 30). Att arbeta med delarna och helheten av en text kallas för att använda 

sig av den hermeneutiska cirkeln, vilket jag återkommer till i avsnittet Genomförande och 

bearbetning av intervjuerna. Då mitt intresse i den här uppsatsen är att försöka förstå 

fenomenet förlåtelse vid medling utifrån medlarnas subjektiva perspektiv har jag gjort en s.k. 

fenomenologisk beskrivning av medlarnas upplevda erfarenheter och tankar (Kvale, 1997, s. 

54).  

 Viktigt att nämna om min forskningsansats är även att uppsatsen görs utifrån ett induktivt 

förhållningssätt. I den induktiva forskningen utgår man från praktiska observationer av 

verkligheten, d.v.s. forskningsobjektet, för att sedan utifrån sina iakttagelser formulera ett mer 

abstrakt tänkande och eventuellt en teori (Neuman, 2006, s. 60). Avslutningsvis vill jag säga 

att min avsikt inte är att komma fram till någon heltäckande teori, utan snarare att utifrån 

resultaten och analysen kunna presentera flera tolkningar vilka jag hoppas kan berika den 

framtida diskussionen i detta ämne.   

Den kvalitativa forskningsintervjun 
För att ta del av medlarnas tankar, åsikter och attityder har jag gjort kvalitativa 

forskningsintervjuer med explorativ karaktär. Intervjuerna var halvstrukturerade och utgick 

från en intervjuguide med tematiska, öppna frågor, där jag som intervjuare hade möjlighet att 

följa upp informantens svar med följdfrågor. Genom att ta del av informanternas svar på de 

tematiska frågorna har jag haft möjlighet att hitta ny information om och nya infallsvinklar till 

uppsatsens ämne (Kvale, 1997, s. 94). För att ta del av medlarnas tankar kring och 

erfarenheter av förlåtelsens betydelse i deras arbete med medling mellan brottsutsatta och 

gärningspersoner har den kvalitativa forskningsintervjun lämpat sig mycket väl (a. a. s. 33).  
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Urval  
Jag har gjort ett icke slumpmässigt urval och valt att intervjua fem tjänstemannamedlare som 

har medlingsuppdrag utifrån socialtjänstens verksamhet, varav fyra är kvinnor och en är man. 

Samtliga informanter är verksamma i Stockholm, i såväl centrala, norra som södra delarna av 

länet. För att skapa möjlighet till en så stor variation som möjligt i informanternas berättelser 

så arbetar de inte med varandra. Detta för att eventuella principer och policyn vid olika 

arbetsplatser inte ska påverka resultatet (Kvale, 1997, s. 89).  

Jag har fått kontakt med mina informanter genom att jag sökt information om 

medlingssamtal på de olika kommunerna och stadsdelarnas hemsidor. Kontakten till 

informanten förmedlades sedan via personal på kommunens eller stadsdelens stödcentrum för 

brottsoffer eller via en s.k. medlingssamordnare. Jag har medvetet sökt kontakt med medlare i 

spridda kommuner och stadsdelar i länet och valt att endast intervjua en medlare per 

kommun/stadsdel. Samtliga informanter tog jag första kontakt med per telefon. Jag 

kontaktade sammanlagt sju medlare och de fem som jag intervjuat är de som tidigast svarade 

på min förfrågan och hade möjlighet att boka in en tid för intervju.  

Av informanterna har fyra en socionomutbildning i grunden, en av dem har en 

lärarutbildning och en är förutom socionom även utbildad diakon. Fyra av dem har gått en 

fem dagar lång grundutbildning i medlingssamtal, som tidigare gavs av Brå, men numer 

anordnas av IMSE, Institutet för medlarutbildning vid brott i Sverige. Den femte informanten 

har vid intervjutillfället planerat att gå grundutbildningen under våren 2009. Många har även 

regelbundet tagit del av vidareutbildningar om medling av olika slag. De olika informanterna 

har erfarenhet av att arbeta med medling i två till sex år.  

Etiska ställningstaganden 
Sedan juni 2008 så berör inte längre Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som gäller 

människor, enligt 2 §, uppsatser skrivna inom ramen för en högskoleutbildning på grundnivå, 

så därför utgår jag inte från den lagen i mitt etiska ställningstagande. För att försäkra mig om 

ett gott etiskt genomförande av uppsatsen har jag istället valt att beakta de etiska principerna i 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk- och samhällsvetenskaplig 

forskning (2002). I enlighet med informationskravet så har alla informanter i god tid innan 

intervjun fått ett informationsbrev via e-post, se Bilaga 1. I brevet framkommer; syftet med 

studien, att intervjun spelas in med mp3-spelare, deras frivilliga deltagande och rätt att när de 

önskar avbryta sin medverkan (a. a. s. 7-8). Det framkommer även att jag kommer att förvara 

den inspelade intervjun oåtkomligt för obehöriga under tiden för bearbetning av materialet 
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och att jag då arbetet med uppsatsen är avslutat kommer att förstöra allt material, för att 

tillgodose kravet på konfidentialitet (a. a. s. 12-13). Vid själva intervjutillfället har sedan 

informanterna signerat varsitt exemplar av informationsbrevet, detta för att uppfylla 

samtyckeskravet (a. a. s. 9-11). Det insamlade materialet kommer inte att användas eller 

utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften, i enlighet med 

nyttjandekravet (a. a. s.14).  

Då denna studie intresserar sig för informanternas subjektiva berättelser och erfarenheter 

av arbetet med medling, så är det inte är intressant för resultatet att det framkommer vem som 

har sagt vad. Jag anser att det snarare på ett eventuellt negativt sätt kan påverka hur resultatet 

av uppsatsen mottas, framför allt bland medlare som arbetar i Stockholms län där många 

verksamma medlare känner till varandra. För att undvika risken att studiens resultat ska 

härledas till informanternas individuella åsikter har jag därför valt att helt avidentifiera 

informanterna och i redovisningen av empirin ge dem fingerade namn. Detta för att göra 

texten läsarvänlig, trots avidentifieringen.  

Genomförande och bearbetning av intervjuerna 
Samtliga intervjuer har på informanternas önskan genomförts på deras arbetsplatser och de 

tog ca 40 minuter vardera. De spelades in med en mp3-spelare vilket kan innebära både för 

och nackdelar. Fördelarna är att jag som intervjuare har kunnat koncentrera mig på ämnet och 

samtalet under intervjun och inte riskerat att missa något i informanternas formulering eller 

något uttalande. Det som är negativt med att spela in en intervju med ljudinspelningsteknik är 

att de visuella och kontextuella delarna i samtalet går förlorade (Kvale, 1997, s. 147). Jag 

anser dock att fördelarna med att spela in intervjun överväger nackdelarna, då intervjuerna 

inte berör personligt känsliga ämnen och samtliga intervjuer utfördes i neutrala miljöer. 

  Att skriva ut ett talat samtal så som en intervju, innebär att man transkriberar samtalet, 

d.v.s. förändrar det från den muntliga diskursen till den skriftliga. Det är viktigt att minnas att 

denna transkribering påverkar den senare tolkningen av intervjuerna, då de levande orden 

fixeras i en skriven text (a. a. s. 152-153). Genom att jag i varje intervju har följt samma 

teman i intervjuguiden har intervjuerna koncentrerats kring uppsatsens ämne. Jag har skrivit 

ut intervjuerna ordagrant, dock utan att lägga in noteringar om pauser och dylikt.  

Analys av det insamlade materialet 
För att möjliggöra analysen av intervjumaterialet har jag gjort s.k. meningskoncentrering av 

intervjuutskrifterna. Detta innebär att jag har pressat samman långa uttalanden i mer 

koncentrerade sammanfattningar för att få fram de väsentliga innebörderna (Kvale,1997, s. 
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174). Detta arbetssätt kallas för att arbeta den hermeneutiska cirkeln, då jag genom att tolka 

de enskilda delarna i texten kan belysa och förstå helheten, vilket i sin tur påverkar hur jag 

förstår och tolkar delarna o.s.v. (a. a. s. 50).      

 För att skapa mig en känsla för helheten har jag först läst igenom hela intervjuerna och 

sedan har jag gjort en meningskoncentrering av de naturliga meningsenheterna. I dessa har jag 

sökt centrala teman och tematiserat uttalandena så som jag har uppfattat dem. Redovisningen 

av den insamlade empirin är presenterad utifrån dessa teman. Analysen av det insamlade 

materialet är gjord genom att jag har satt de funna temana i relation till den presenterade 

tidigare forskningen och teorierna, för att sedan besvara uppsatsens frågeställningar i avsnittet 

Diskussion och slutsatser (a. a. s. 177).  

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Begreppen reliabilitet och validitet i forskningssammanhang är ofta förknippade med 

kvantitativa studier, men även vid kvalitativa arbeten är det av intresse förhålla sig till dessa 

principer (Neuman, 2006, s. 194). Ett arbetes reliabilitet står för dess pålitlighet och 

tillförlitlighet. Genom att vid intervjuerna använda mig av en och samma intervjuguide som är 

strukturerad efter studiens syfte och frågeställning ökar tillförlitligheten att alla intervjuerna 

verkligen fokuserar på ämnet för uppsatsen. Dock är det så att kvalitativa forskningsintervjuer 

innebär något av en interaktiv process mellan mig som intervjuare och informanterna. 

Informanternas subjektiva svar är påverkade av den unika situation som själva intervjun ägde 

rum i och studien är därför inte en standardiserad mätning (a. a. s. 196). För att kunna göra en 

så noggrann transkribering som möjligt av intervjuerna har jag försäkrat mig om att den 

ljudupptagningsteknik som jag har använt mig av har varit av god kvalitet, genom att i förväg 

testa den. Jag har på så vis undvikit att vid transkriberingen av intervjuerna missa något i 

informanternas uttalanden på grund av dålig ljudkvalitet.  

Validiteten i forskning handlar om arbetets sanningsenlighet och att studien verkligen 

undersöker det som den var avsedd att undersöka. Vid kvalitativa studier är det intressant att 

se till studiens autenticitet snarare än dess sanningsgrad (a. a. s. 196). Validiteten i en 

kvalitativ studie bör genomsyra forskningsprocessens samtliga delar (Patel & Davidson, 2003, 

s. 103). Jag strävar efter att i mitt arbete fånga en så autentisk och mångtydig bild som möjligt 

av informanternas uttalanden och att ha en medvetenhet om hur mina tolkningar kan påverka 

min förståelse av det insamlade materialet. Genom att noga förankra mina resonemang och 

min analys i den presenterade tidigare kunskapen, forskningen och teorierna hoppas jag kunna 

öka studiens grad av validitet.  
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På grund av den tidsmässiga ramen för studien har jag valt att begränsa antalet intervjuer 

till fem, vilket innebär att det inte går att utifrån resultatet dra några generella slutsatser inom 

ämnet (Kvale, 2008, s. 97). Genom att begränsa antalet intervjuer har jag möjlighet att arbeta 

för en högre grad av kvalitet, i såväl själva intervjuandet som i bearbetningen och analysen av 

materialet, än om jag skulle försöka genomföra ett större antal intervjuer (a. a. s. 99). Jag 

anser att intervjuerna med de fem informanterna, för denna studies syfte, har gett en mättnad 

och en god grund för analys av den insamlade empirin.   

Då jag endast behövde kontakta sju medlare för att sedan med fem av dem boka in 

intervjuer måste gensvaret på min förfrågan till medlarna om att delta i studien anses vara 

positivt. Detta kan eventuellt ses som ett tecken på att det generellt sett bland medlarna finns 

ett intresse av att samtala om det ämne som studien berör. Syftet med studien är dock inte att 

kunna dra generella slutsatser, utan att ta del av medlarnas tankar och erfarenheter för att 

utifrån deras berättelser kunna undersöka och analysera den eventuella förekomsten av 

förlåtelseprocesser i medlingssamtal. Informanternas berättelser är högst subjektiva, men jag 

anser ändå att de är intressanta för att belysa uppsatsens ämne.  

Insamling av litteratur 
Att detaljerat redogöra för varje sökning och träff som jag har gjort anser jag inte vara 

relevant för den här studien, men jag kommer här att göra en enkel genomgång av hur jag 

funnit de huvudsakliga referenserna i uppsatsen. 

I inledningen av arbetet med uppsatsen gjorde jag en sökning via sökmotorn Uppsatser.se 

för att se om det ämne jag intresserat mig för har behandlats förut i något liknande arbete 

inom ramen för en högskoleutbildning. Sökorden jag använde mig av var ”medling vid brott”. 

Denna sökning gav 11 träffar; tre kandidat-uppsatser, en magister uppsats, fyra d-uppsatser 

och tre c-uppsatser. Av dessa så berörde endast en d-uppsats, baserad på litteraturstudier, 

ämnet medling i relation till förlåtelsebegreppet och detta visade sig vid närmare granskning 

inte vara så ingående. Jag valde därför att inte använda mig av den i mitt arbete.    

Via Socialstyrelsens hemsida har jag gjort en sökning på sökorden ”medling vid brott” 

vilket gav 35 träffar. Många av träffarna behandlade ämnet våld mot kvinnor och 

socialtjänstens förfarande vid våld inom familjen. När jag gick igenom träffarna var två 

relevanta för min uppsats (SOSFS (2008:30), Handläggning av ärenden som gäller unga 

lagöverträdare och Socialstyrelsen (2008), Insatser för unga lagöverträdare. En systematisk 

sammanställning av översikter om effekter på återfall i kriminalitet.). Via Brå’s hemsida har 

jag gjort en likadan sökning som den jag gjort på socialstyrelsens hemsida, d.v.s. jag använde 
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sökorden medling vid brott”, vilket gav 77 träffar. För att begränsa sökningen lade jag till 

sökordet ”förlåtelse”, vilket resulterade i fem träffar varav tre var publikationer och dessa har 

jag valt att använda mig av; Rapport (2005:14), Medling vid brott i Sverige på 2000-talet., 

Rapport (2000:2), Medling vid brott. Brottsoffren berättar., Rapport (1999:12), Medling vid 

brott. Gärningsmännen berättar.  

För att hitta relevant litteratur om reparativ rättvisa har jag till stor del använt mig av s.k. 

manuell sökning, vilket innebär att jag via den funna litteraturens referenslistor sökt mig 

vidare till andra texter som visat sig vara relevanta (Backman, 1998, s. 150-151). Då jag tagit 

del av Socialstyrelsens och Brå’s texter har några författare återkommit bland referenserna. 

Jag har valt att använda mig av två böcker skrivna av Howard Zehr, nämligen The little book 

of restorative justice (2002) och Changing lenses. A new focus for crime and justice (2005). 

Jag har även valt att använda mig av en antologi, A restorative justice reader (Johnstone, 

Garry (Ed), 2003). Även den vetenskapligt granskade forskningsartikeln Victim evaluations of 

face-to-face restorative justice conferences: A quasi-experimental analysis (Strang, Heather. 

m.fl., 2006), hittade jag via manuell sökning.  

Avslutningsvis har jag via Ersta Sköndals högskolebibliotek sökt på orden: förlåtelse, 

offer, förövare vilket gav en träff, nämligen Ann Heberleins bok Kränkningar och förlåtelse 

(2005). För att komplettera förståelsen av förlåtelse vid medling använde jag mig återigen av 

manuell sökning då jag genom funnen litteratur har fått tips om författare och titlar på 

intressant litteratur. Det visade sig att relevant litteratur om förlåtelse främst var amerikansk 

och jag har valt att använda mig av två texter: Forgiveness. Theory, research and practice 

(McCullough m.fl. 2000) och Handbook of forgiveness (Worthington, 2005).  
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MEDLING MED ANLEDNING AV BROTT  
För att ge läsaren en bild av vad medling vid brott är, så som metoden praktiseras i Sverige, 

har jag valt att här göra en redovisning av medlingens bakgrund, syfte och genomförande.  

 Medlingssamtal beskrivs ofta som en konfliktlösningsmetod där de tvistande parterna möts 

för att med hjälp av en oberoende medlare hitta en lösning på den rådande konflikten. 

Medlingsprocesser omnämns ofta i politiska sammanhang, då nationer eller politiska 

motståndare möts för att genom medling lösa konflikter. Medling förekommer även i skolor, 

affärsrelationer och vid familjekonflikter. Medling vid brott innebär att parterna som möts för 

medling inte har en konflikt i vanlig bemärkelse. Orsaken till medlingen är att en part är den 

brottsutsatte som upplevt en kränkning av den andre parten, gärningspersonen. Syftet med 

medling vid brott är att båda parterna ska få en möjlighet att skapa sig en större förståelse för 

händelsen (Brå, 2005:14, s. 11). 

  Medling vid brott bedrivs i Sverige utifrån Lag (2002:445) om medling med anledning av 

brott, vilket är en ramlag. Där framgår att medlingen ska ske med båda parternas frivilliga 

deltagande, att den syftar till att tillgodose båda parternas intresse, att brottsgärningen ska vara 

anmäld och erkänd och att medlaren ska vara opartisk och kompetent för sin uppgift (Odén, 

m.fl. 2007, s. 8). I 3 § står bl.a. att ”Målet ska vara att minska de negativa följderna av brottet. 

Medlingen ska syfta till att gärningsmannen får ökad insikt om brottets konsekvenser och att 

målsägande ges möjlighet att bearbeta sina upplevelser”. Medling används framför allt vid 

ungdomsbrott, med en nedre åldersgräns då någon av de deltagande är under 12 år om det inte 

finns synnerliga skäl att genomföra medling ändå (a. a. s. 27). I lagens förarbeten konstateras 

att medling inte lämpar sig vid s.k. offerlösa brott, sexualbrott eller brott begångna inom 

familjen. Vanligaste brottsorsakerna till att medlingssamtal blir aktuellt är: olaga hot och 

ofredande, rån, misshandel, skadegörelse, stöld och snatteri (Brå, 2005:14, s. 41). Initiativ till 

medlingssamtal kan tas av parterna själva eller av ombud, så som socialtjänstemän, polis eller 

anställda på stödcentrum. När ett medlingsärende inleds så är det viktigt att undersöka om 

ärendet är lämpligt för medling. Genom att ställa frågor som: Är brottet erkänt? Finns ett 

tydligt brottsoffer? Vilka är parternas åldrar? Vilket brott är begånget och är parterna positiva 

till medling? (Odén, m.fl. 2007, s. 28-31).  

Medlarna kan utföra sitt uppdrag som lekmän eller som tjänstemän. Det krav som ställs på 

medlaren är, enligt lagen om medling med anledning av brott 4 §, att denne ska vara en 

kompetent, rättrådig och opartisk person. Det är alltså inte ett lagkrav att medlaren har en 

särskild utbildning, men det är dock vanligt att medlaren har utbildning i medling, som ex. 
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den grundutbildning som IMSE anordnar. Via IMSE finns även möjlighet bli certifierad 

medlare, något som dock inte krävs för att arbeta med medling vid brott.  

Medlaren har en mängd funktioner i medlingsuppdraget. Han/hon ska vara kontaktskapare, 

sammanbindande, förtroendeingivande, informatör, kunna inge trygghet och vara den som 

leder och underlättar själva medlingssamtalet (a. a. s. 32-39). En avgörande del i arbetet med 

medling är de s.k. förmötena där medlaren träffar de båda parterna enskilt vid ett eller flera 

tillfällen innan själva medlingssamtalet för att förbereda dem inför mötet. Det är viktigt att 

undersöka parternas känslomässiga inställning inför mötet. Starka känslor av hämnd, ilska och 

bitterhet hos den brottsutsatte ses inte som positivt för medlingssamtalet. En vilja att försöka 

försonas med det som har hänt och kanske t.o.m. med gärningspersonen anses vara en bättre 

grund för medlingsmötet. Beroende på parternas inställning inför mötet kan antalet förmöten 

variera. Det är av stor vikt att medlaren hela tiden är tydlig med att han/hon arbetar i båda 

parters intresse (a. a. s. 36-37).  

Själva medlingsmötet är endast vid ett tillfälle och det tar från en till tre timmar. Mötet bör 

genomföras på en neutral plats, vanligtvis på socialtjänstkontoret eller i för syftet särskilt 

avsedda rum i ex. polishuset. Mötets form följer en modell som till att börja med fokuserar på 

dåtid för att sedan övergå till ett mer framtidsfokuserat samtal. Medlaren ger inledningsvis 

tydlig information om mötets struktur och ordning. Båda parterna får berätta om sina 

upplevelser av brottet och dess konsekvenser, för att de båda ska kunna ta till sig den andres 

upplevelse av händelsen. Parterna får möjlighet att ställa varandra frågor. Sedan går samtalet 

in på vad parterna tänker om framtiden och hur de eventuellt ska förhålla sig till varandra och 

vad som kommer att ske efter medlingens avslut. Om parterna vill kan de upprätta ett avtal 

angående sådant som ersättning och olika former av gottgörelse, med hjälp av medlaren (a. a. 

s. 41-47).          
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TEORETISK BAKGRUND  

Etisk tolkningsram 
För att skapa en förståelse för förlåtelsens etiska aspekter gör jag här en kort genomgång av 

två enligt mig för uppsatsen relevanta etiska teorier, nämligen deontologi och kantiansk etik.  

Deontologisk etik är läran om handlingars och reglers etiska kvaliteter och denna tradition 

inom etiken står för motsatsen till den teleologiska konsekvensetiken. En handling eller en 

regel, som ex. handlingen att förlåta bör ses som rätt oberoende av vilka konsekvenser den 

handlingen får. Vad som, enligt det deontologiska tänkandet, avgör om en handling eller en 

regel är rätt eller orätt har att göra med handlingens kvalitet och egenskaper och intentionerna 

hos individen som utför handlingen och inte vilka konsekvenser den får (Blennberger, 2005, 

s. 61). 

En inflytelserik filosof inom den deontologiska etiken är Immanuel Kant (1724-1804). Den 

kantianska etiken grundas i tanken om människovärdesprincipen och tre praktiska postulat 

som enligt Kant bör ses som en nödvändig utgångspunkt för etiken. Postulaten är människans 

fria vilja, hennes odödliga själ och Guds existens (a. a. s. 40-41). Något som är grundläggande 

i Kants resonemang är tanken om den goda viljan, människans förnuft och etiska intuition. En 

handlings moraliska värde avgörs i att handlingen gjordes viljestyrt utifrån vår känsla av plikt. 

Förmågan att handla utifrån vår pliktmässiga uppfattning av vad som är gott oavsett vår 

emotionella motivation, som ex. att hjälpa andra, enbart därför att den handlingen är god i sig 

definierar den goda viljan (Andersen, 1997, s. 124). Kant myntade begreppet det kategoriska 

imperativet, vilket syftar till att det finns handlingar som alltid är rätta oberoende av de 

ändamål som vi handlar efter. Det kategoriska imperativet säger att vi ska handla efter de 

maximer som vi skulle önska blev allmänna lagar. Ett exempel på en sådan maxim är den 

gyllene regeln (a. a. s. 126). Människan har ett givet och högt värde, bara i att hon är 

människa och vi bör behandla och agera mot varandra utifrån att vi är ändamål och inte medel 

för att uppnå egna syften, enligt Kant (a. a. s. 128). Kant argumenterar alltså för att agera 

utifrån förnuftet och inte utifrån känslan, som han anser blir en alltför ostadig grund för det 

etiska agerandet då känslan är högst påverkbar av impulser och böjelser. Utifrån vördnad, som 

Kant ser som en intellektuell känsla, för andras värde bör vi följa det kategoriska imperativet 

(a. a. s. 130-131).  

Reparativ rättvisa – medlingens teoretiska bakgrund  
Den reparativa rättvisan (eng. Restorative Justice, förkortas RJ) har sitt ursprung långt tillbaka 

i olika urbefolkningar bl.a. på Nya Zeeland och i Nord Amerika och deras sätt att se på och 



 16 

hantera brott. Teorierna om RJ är dock yngre då de började formuleras under 60- och70-talen 

i USA (Brå, 2005:14, s. 12). Enligt Howard Zehr, professor i sociologi och reparativ rättvisa 

vid Eastern Mennonite University i Virginia, ska man se på RJ som en kompass som visar på 

ett annat förhållningssätt till rättvisa och brott, än vad det vanligen förekommande retributiva 

(bestraffande) rättssystemet visar på (Zehr, 2002, s. 10). Det retributiva rättssystemet 

förskjuter synen på kriminella handlingar från att vara brott mot individer, till att vara ett brott 

mot samhället. Då ett brott begås drar gärningspersonen på sig en skuld som ska sonas genom 

bestraffning, vilken utdelas av staten (Zehr, 2005, s. 184-185). Zehr för ett resonemang om 

bestraffningens funktion i rättssystemet och menar att de bestraffningar, som är tänkta att sona 

gärningspersonens skuld, sällan får den tänkta funktionen då skulden har flyttats från att gälla 

offret, till att vara en skuld till samhället (a. a. s. 50). Zehr ifrågasätter alltså om detta 

straffsystem verkligen uppnår sitt syfte och menar att det misslyckas i att möta de verkliga 

behoven hos såväl brottsoffret som gärningspersonen (a. a. s. 178). Det bestraffande 

rättssystemet victimiserar både den brottsutsatte och gärningspersonen, d.v.s. skapar och 

förstärker känslan av att vara ett offer (Zehr, 2002, s. 31). Att konflikten tas ifrån brottsoffret 

och gärningspersonen försvårar för parterna att bearbeta händelsen (Brå, 2005:14, s. 15).  

RJ ser brott som kränkningar av mänskliga relationer vilket skapar förpliktelser för 

gärningspersonen att försöka reparera skadan. Brott påverkar mänskliga relationer på många 

plan, direkt mellan brottsutsatt och gärningsperson, men även i större sammanhang då de 

skadar tilliten till människor och samhället (Zehr, 2005, s. 181). Zehr menar att skadade 

relationer är både en effekt av brott, men de bör även ses som en orsak till varför brott begås 

(Zehr, 2002, s. 20). Brott och kränkningar skapar skyldigheter och förpliktelser, där den 

främsta förpliktelsen är att försöka reparera den skada som uppstått (a. a. s. 19). Zehr 

sammanfattar synen på rättvisa inom RJ med orden:”When someone wrongs another, he or 

she has an obligation to make things right. This is what justice should be about”(Zehr, 2005, 

s. 197).   

Viktigt inom RJ är att både gärningsperson, brottsutsatt och det omgivande samhället får 

möjlighet att engagera sig och att de berörda parterna får en tydlig roll i rättsprocessen, vilket 

alltså ytterligare är en punkt där RJ skiljer sig från det retributiva rättssystemet. I det senare 

för de berörda parterna inte någon dialog med varandra utan separeras snarare från varandra 

aktivt (Brå, 2005:14, s. 12-13). RJ understryker alltså vikten av att brottsutsatt och 

gärningsperson får möjlighet att själva hantera konflikten. Ofta innebär det att parterna möts i 

någon form, t.ex. i medlingssamtal. 
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Vägledande värderingar och målet för RJ är respekt och helande. Alla parter bör 

respekteras, även dem som verkar vara fiender (Zehr, 2002, s. 36). I denna respekt ingår att 

verkligen försöka förstå och tydliggöra den skada som skett och vad som orsakat den. Att 

gärningspersonen ger uttryck för ånger och ansvar för sin gärning, kan vara av stort värde för 

brottsoffret i bearbetningen av händelsen. Begreppet helande riskerar att för den brottsutsatte 

ge en känsla av definitivt avslut. Men helande hos den brottsutsatte innebär inte att 

kränkningen av brottet ska förminskas eller glömmas, utan snarare att individen återvinner 

känslan av livskontroll (Zehr, 2005, s. 186).  

 Enligt Zehr handlar inte RJ om förlåtelse i första hand, men processen i RJ och de 

vägledande värderingarna skapar ofta en kontext där detta kan förekomma. Det är hur som 

helst, understryker Zehr, processer som måste vara högst frivilliga och helt utan krav eller 

tvång (Zehr, 2002, s. 8). Båda parterna har skadats av brottsgärningen och båda parterna 

behöver helande, menar Zehr, då brott som sagt orsakar skador i mänskliga relationer och de 

behöver repareras. Försoning är en vägledande värdering i RJ och den kan kopplas samman 

med ånger och förlåtelse (Zehr, 2005, s. 186-188).  

Förlåtelse ur det reparativa synsättet kan förstås som en process av minskad bitterhet, 

enligt John R. Gehm (2003, s. 280). Gehm menar att bitterhet och ilska kan hanteras på tre 

olika sätt, genom förnekelse, utagerande eller förlåtelse. Förlåtelse löser upp impulserna av 

hämnd och bitterhet, vilket effektivt hjälper den brottsutsatte och gärningspersonen och kan i 

förlängningen bidra till ett fredligare samhälle. Metoder för att föra samman brottsutsatta och 

gärningspersoner och arbeta för att främja möjligheterna för uppgörelser och 

förlikning/försoning mellan parterna har en stor potential, enligt Gehm (a. a. s. 283).  
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KUNSKAPSLÄGET 

Några rapporter och publikationer om medling 
Via Brå och Socialstyrelsen har jag hittat en del information om medlingssamtal som tyvärr 

inte är helt dagsfärsk, men som ändå kan ses som relevant i brist på nyare publiceringar. I 

Brå-rapport (2005:14) Medling vid brott i Sverige på 2000-talet görs en kort översikt över 

forskning om medling vilket visar på en entydig bild av positiva effekter för de brottsutsatta, 

men att det inte finns någon klar bild över huruvida medling minskar återfallsrisken bland 

förövarna. Många olika faktorer påverkar effekterna för de unga gärningspersonerna som 

t.ex.: hur långtgående deras kriminella karriär är, brottets allvarsgrad, deras sociala bakgrund 

och tillgång till ett stödjande nätverk. I Brå-rapport (2000:2) Medling vid brott. Brottsoffren 

berättar och i Brå-rapport (1999:12) Medling vid brott. Gärningsmännen berättar, som båda 

är baserade på intervjuundersökningar gjorda i Sverige, framkommer att för de brottsutsatta så 

upplevdes medlingen som mycket positiv och att det hjälpte dem att bearbeta brottshändelsen. 

För den brottsutsatte är motivet till att delta i medlingen att få ett känslomässigt avslut på 

brottshändelsen och för att hjälpa och tillrättavisa gärningspersonen. För gärningspersonerna 

var den vanligaste motivering till att delta ett behov av att hantera och uttrycka sina 

skuldkänslor inför offret. Något som visar sig i båda rapporterna är att gärningspersonens 

ursäkt till den brottsutsatte spelar en viktig roll för båda parterna.  

Socialstyrelsen har under år 2008 gett ut två publikationer i ämnet. SOSFS (2008:30) 

Handläggning av ärenden som gäller unga lagöverträdare, vilket är allmänna råd från 

Socialstyrelsens författningssamling angående socialnämndens handläggning av ärenden som 

gäller unga lagöverträdare, där medling är en av de metoder som nämns. Institutet för 

utveckling av metoder i socialtarbete (IMS) har publicerat en sammanställning över effekter 

av insatser för unga lagöverträdare (2008) Insatser för unga lagöverträdare. En systematisk 

sammanställning av översikter om effekter på återfall i kriminalitet. Enligt denna översikt kan 

medling anses minska återfallsrisken i brott för de unga lagöverträdarna och öka brottsutsattas 

tillfredställelse, men att de studier som genomförts har haft varierande kvalitet och att få 

studier har genomförts på europeiska eller svenska förhållanden.    

Som ovan nämns framkommer det att ytterst lite svensk forskning har gjorts angående 

medlingssamtalens effekter och många aspekter. Den tidigare forskning som hänvisas till i de 

svenska rapporterna är främst från Nordamerika. Dock pågår det just nu ett svenskt projekt, 

finansierat av Brottsoffermyndigheten vilket är beräknat att vara färdigt år 2010. Projektet 

drivs av Maritha Jacobsson, forskare vid Umeå universitet och Lottie Wahlin, forskare vid 
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Brottsoffermyndigheten och heter Medling vid brott – Till nytta för brottsoffret? En studie om 

medlingssamtal och dess ställning i rättssystemet. Denna studie baseras på inspelade 

medlingssamtal, enkäter och intervjuer och kommer förhoppningsvis att ge ett välkommet 

inslag i arbetet med att utveckla medling med anledning av brott som arbetsmetod i Sverige.  

I artikeln Victim evaluations of face to face restorative justice conferencers: a quasi-

experimental analysis publicerad i den vetenskapligt granskade tidskriften Journal of social 

issues, skriver Strang m.fl. (2006) om effekter av reparativa möten mellan offer och förövare. 

Medling är en av metoderna som behandlas och studien utgår från undersökningar gjorda i 

Australien och Storbritannien. De brottsutsatta upplever enligt artikelns resultat, det som en 

mycket positiv upplevelse att delta i reparativa möten. Utvecklingen av och efterfrågan på 

reparativa arbetsmetoder för att hantera brottslighet spås öka i framtiden.     

Förlåtelse  
För att belysa förlåtelsebegreppet kommer jag till stor del att utgå från Ann Heberleins 

doktorsavhandling i etik, Kränkningar och förlåtelse (2008). Heberlein är verksam vid 

teologiska fakulteten i Lund och hennes avhandling ger en bred och för mitt arbete användbar 

beskrivning av förlåtelsens många innebörder. Jag har därför valt att göra en ganska grundlig 

genomgång av hennes forskning kring förlåtelsebegreppet och dess betydelse.  

Jag använder mig även av två amerikanska antologier för att komplettera beskrivningen av 

förlåtelsens innebörd. Den ena är antologin är McCullough, Pargament och Thoresen (2000) 

Forgiveness. Theory, research and practice, vilken ger en inblick i bland annat förlåtelsens 

psykologiska aspekter. Den andra är ett kapitel i Worthington (2005) Handbook of 

forgiveness, skrivet av Armour och Umbreit, The paradox of forgiveness in restorative justice, 

där författarna behandlar olika perspektiv av förlåtelse i relation till reparativ rättvisa och 

medlingssamtal. 

Förlåtelse enligt Heberlein 
”Förlåtelse… är ett ämne som berör de flesta människor. Vi har alla erfarenhet av att be om, 

ge eller få förlåtelse” skriver Ann Heberlein i inledningen av sin bok Kränkningar och 

förlåtelse (2008, s. 27). Vidare konstaterar Heberlein, som jag nämnt i bakgrunden, att det i 

diskussionen om förlåtelse alltid förekommer två arketyper, nämligen offret och förövaren1 (a. 

a. s.128). För att förlåtelse ska bli aktuellt måste det finnas en eller flera individer som har 

lidit skada och blivit kränkta på ett eller flera sätt (a. a. s. 39).  
                                                 
1 Fortsättningsvis använder jag i detta avsnitt, utifrån Heberleins definition, begreppen offer och förövare i 
redovisningen av förlåtelsebegreppet. Förövrigt i uppsatsen har jag valt att använda begreppen brottsutsatt och 
gärningsperson, som anses vara mer neutrala benämningar på parterna vid medlingssamtal. 
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Heberlein presenterar tre olika uppfattningar som är vanliga om förlåtelsens innebörd: 1) 

en ändring av ett tidigare moraliskt omdöme, 2) en straffeftergift och 3) en bearbetning och 

övervinnande av bitterhetskänslor (a. a. s. 29). Anledningen till att ett moraliskt omdöme om 

någon ändras kan vara att ny information tillkommer vilket ger offret ett nytt sken över 

händelsen. Kanske var inte förövaren ansvarig för det som hände? Att ändra ett moraliskt 

omdöme kan även orsakas av att offret, den kränkta personen skiljer individen från 

handlingen. Uppfattningen om förlåtelse som straffeftergift kan leda till tankar om att 

förlåtelse är oförenligt med det straffrättsliga samhällssystemet. Men det bör inte vara så, 

anser Heberlein, då förlåtelse hör till den privata sfären i en människas liv och straff hör till 

den offentliga sfären. Förlåtelse och straff är med andra ord inte oförenliga (a. a. s. 30). Den 

tredje uppfattningen om förlåtelsens innebörd, att förlåtelse innebär att bearbeta och 

övervinna känslor av bitterhet har att göra med att bitterhet anses vara en moralisk känsla då 

den är en idéburen respons på en upplevd orättvisa eller felaktig handling (a. a. s. 53). 

Bitterhetskänslor grundas i vår ideologiska uppfattning om vad som är rätt och fel. Den 

idéburna responsen kan gälla såväl handlingen som sådan, men även personen som utfört 

handlingen med förmodad illvilja (a. a. s. 55).   

Det förekommer ofta missuppfattningar om vad förlåtelse är och Heberlein nämner flera 

närliggande begrepp som påverkar synen på förlåtelsens innebörd. För det första bör förlåtelse 

inte misstas med att man ska glömma eller har glömt det som har hänt. Förlåtelse är, enligt 

Heberlein, ett hos individen aktivt val som baseras på uppfattningen om det egna moraliska 

värdet (a. a. s. 32). Det är utifrån att offret inser vidden av den skada hon har blivit utsatt för 

som hon verkligen kan fatta beslutet att förlåta den som orsakat skadan (a. a. s. 33). 

Vanligt är också att förlåtelse och ursäkt sammanblandas. Heberlein menar att ursäkta 

någon annans beteende har att göra med att förneka att ett fel har begåtts och att personen i 

fråga inte kan ses som skyldig till eller ansvarig för händelsen. Så kallade ursäktliga händelser 

är sådana som har varit utom den andre personens kontroll som ex. att komma för sent p.g.a. 

att man fastnat i trafikköer. Att förlåta däremot innebär att offret vidhåller att handlingen var 

fel och att förövaren var ansvarig för det som hände, men att offret ändå väljer att förlåta. 

Förlåtelse rent av förutsätter att den begångna handlingen var fel och inte tillåten (a. a. s. 32-

33).  

Att förlåta bör inte heller enligt Heberlein, anses vara det samma som att ha eller att visa 

överseende med förövarens handling. Att ha överseende med en kränkande handling riktad 

direkt till den egna personen, utan att någon ny information har tillkommit, visar endast på att 

offret brister i självrespekt och självförtroende. Genom att förringa kränkningen, accepterar 
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man den moraliskt förkastliga händelsen och på så vis förringar den kränkte personen även 

det egna värdet och underkastar sig andra (a. a. s. 33). 

Avslutningsvis bör ett vanligt förekommande begrepp nämnas som ibland ses som 

synonymt med förlåtelse, nämligen försoning. En tydlig skillnad kan dock ses mellan dessa 

begrepp. Det är, enligt Heberlein, möjligt att försonas utan att förlåta, exempelvis i fall då 

offer och förövare måste klara av att leva sida vid sida även efter kränkningen. Försoning har 

mer att göra med acceptans av det som hänt och med återskapandet av relationer att göra och 

är, till skillnad från förlåtelse, inte möjlig om en av parterna har dött eller inte är tillgänglig. 

Att försonas blir antagligen inte aktuellt om offer och förövare inte har någon relation att 

återskapa, då det innan kränkningen inte existerade någon relation (a. a. s. 33).  

En för sammanhanget intressant diskussion som Heberlein för utifrån flera olika teorier om 

förlåtelse, är huruvida förlåtelse är en performativ akt eller en process. Resonemanget leder 

till att förlåtelse inte kan ses som en performativ akt, d.v.s. något som sker enbart genom att 

det uttalas, utan att förlåtelse är en process som går i flera steg. Den performativa delen av 

förlåtelse kan dock fylla en viktig funktion i processen. Frågan om förlåtelse aktualiseras då 

en person lider skada på grund av en annan persons felaktiga beteende som båda individerna 

erkänner var moraliskt felaktigt. Den kränkta personen måste komma över negativa känslor så 

som bitterhet och välja att förlåta den som handlat felaktigt (a. a. s. 35-38).   

I processen kan offer och förövare anses ha olika roller. Heberlein ställer sig en viktig 

fråga i denna diskussion, nämligen om förlåtelse är beroende av förövarens ånger eller något 

som offret själv kan styra över oberoende av förövarens inställning? Tanken att förlåtelsen är 

beroende av förövarens ånger kan göra att offret hamnar i en beroendeställning till förövaren 

och att offret på så vis är utlämnad åt förövarens initiativ. Förlåtelse kan ses enbart som ett 

skeende hos den förlåtande och den kan ges då offret har uppnått en inre beredskap baserat på 

att hon eller han har insett kränkningens felaktiga budskap mot den egna personen och sedan 

bearbetat de uppkomna negativa känslorna (a. a. s. 38-40).  

Den senare av definitionerna om vad som krävs för att förlåtelse ska kunna ges innebär en 

unilateral förlåtelse, där som sagt förlåtandet uteslutande är offrets sak oberoende av 

förövarens agerande (a. a. s. 42). Enligt Heberlein så är den klassiska uppfattningen om 

förlåtelse en bilateral uppfattning där ett samspel mellan offer och förövare äger rum. 

Förövaren initierar förlåtelseprocessen genom att erkänna sin skuld vilket offret responderar 

på genom att ge förlåtelse (a. a. s. 45).  

En viktig aspekt av förlåtelse är, enligt Heberlein, resonemanget kring människans fria 

vilja vilket kan ses förutsättningen för människans moraliska ansvar (a. a. s. 127). Heberlein 
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anser att vi människor är fria agenter som har rättighet och skyldighet att påverka våra liv och 

våra val (a. a. s. 151). Skuld och skam är även de viktiga begrepp i sammanhanget. Båda 

dessa känslor anses vara s.k. självvärderande känslor som indikerar att vi har brutit mot vår 

moraliska övertygelse (a. a. s. 153). Skuldkänslor kan ha en viktig funktion i att leda 

förövaren till bekännelse och ansvarstagande, vilket ligger till grund för den bilaterala 

förlåtelsen och därmed den moraliska upprättelsen hos förövaren så att denne åter kan delta 

som moralisk agent i samhället. Denna tanke pekar på att förövaren inte är maktlös i sin 

skuld, utan har möjlighet att påverka sitt liv genom ansvarstagande och insikt (a. a. s. 155-

156). Skam är en känsla som såväl offer som förövare ofta drabbas av. Grunden till 

skamkänslor är upplevelsen av misslyckande, men även den kränkande handlingen som 

initierar att ”jag är mindre värd”. Enligt Heberlein är självförlåtelse och försoning med sig 

själv viktigt för att komma till rätta med skammen (a. a. s. 157, 162).  

Heberlein tar upp argument som talar för och emot att förlåta. Argumenten för är att man 

bör förlåta både av respekt för sitt eget och för andras värde, och att förlåtelse leder till ett 

lyckligare liv och bidrar till goda konsekvenser för samhällsgemenskapen. Motargumenten är 

i princip motsatserna till dessa argument för förlåtelse. Man bör alltså inte förlåta för att 

förlåtelse kan ses vara oförenligt med offrets självrespekt eller med respekt för samhällets 

gemensamma moraliska värden. Det som påverkar individen i hur hon ser på förlåtelse och 

dess konsekvenser är enligt Heberlein, hennes livsåskådning och synen på världen som helhet 

(a. a. s. 122-123).  

Några kompletterande beskrivningar av förlåtelse  
Ur ett neuropsykologiskt perspektiv ses förlåtelse som ett mycket komplext mänskligt 

beteende, vilket orsakas av upplevelsen av hot eller skada mot den egna personen, det s.k. 

självet, enligt neuropsykologerna Andrew B. Newberg, Eugene G. d’Aquili, Stephanie K. 

Newberg och Verushka deMarici (2000, s. 92). Det är via hjärnans limbiska system2 som 

positiva affekter förmedlas och drivkraften att förlåta kan uppkomma (a. a. s. 106). Förlåtelse 

kan ha fördelaktiga neuropsykologiska effekter för individen på så vis att det kan minska 

stress och verka främjande för goda sömnmönster (a. a. s. 108).  

Enligt dessa neuropsykologer är det svårt att förklara förlåtelsens betydelse för mänskligt 

beteende utifrån evolutionistiska perspektiv. Att förlåta står emot den naturliga reaktionen att 

hämnas skadan, för att i stället ”ge upp” sin rätt med syftet att återställa jämvikt i relationen. 

                                                 
2 Det limbiska systemet kallas ofta för känslohjärnan och det tillhör det centrala nervsystemet. Det limbiska 
systemet reglerar bl.a. emotionella reaktioner och antas även ha betydelse för vår förmåga att minnas (National 
encyklopedin, 1992). 
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En fördel med att förlåta, ur ett evolutionistiskt perspektiv kan dock vara att väcka empati och 

medkänsla i den drabbades omgivning vilket ger den förlåtande sociala fördelar (a. a. s. 97).  

Förlåtelseprocessen sedd ur ett psykologiskt perspektiv förutsätter vissa steg; upplevelsen 

av en kränkning mot självet, en inställning hos individen om att förlåta, kognitiva och 

affektionella aktiviteter och sist ett beteendemässigt agerande (a. a. s. 101).  

Enligt psykiatrikerna Julie Juola Exline och Roy F. Baumeister (2000) kan för- och 

nackdelar med förlåtelse och ånger ses ur flera perspektiv, bl.a. ur relationella och personella 

aspekter (a. a. s. 136-138). I relationen mellan den brottsutsatte och gärningspersonen är 

sannolikheten att den brottsutsatte förlåter gärningspersonen större om denne visar ånger. 

Omvänt kan en uppvisad förlåtande inställning hos den brottsutsatte öka sannolikheten att 

gärningspersonen visar ånger (a. a. s. 136-137). Att förlåta och att be om förlåtelse kan ha 

positiva personella effekter så som reducerad skuldkänsla och ökat självförtroende (a. a. s. 

139).  

Förlåtelse och medlingssamtal 
I antologin Handbook of forgiveness (Worthington, 2005) tas förlåtelse i relation till reparativ 

rättvisa upp i avsnittet The paradox of forgiveness in restorative justice skrivet av författarna 

Marilyn Peterson Armour och Mark S Umbreit (2005). Intresset för arbetsmetoder baserade 

på teorin om reparativ rättvisa (RJ) har ökat de senaste åren, mycket på grund av 

möjligheterna att uppnå emotionellt läkande och ökad empati hos de brottsutsatta, vilket är 

faktorer som anses bidra till förlåtelseprocesser. Armour och Umbreit anser att det finns stora 

behov av att tydliggöra förlåtelsens del i diverse RJ metoder för att begreppet inte ska 

förenklas och förvanskas (a. a. s. 491). Till att börja med konstaterar Armour och Umbreit att 

RJ metoder främjar förlåtelseprocesser, men att förlåtelse endast kan ske inom ramen för 

frivillighet, den brottsutsatte måste alltså själv välja att gå den vägen. Att förlåta har många 

positiva effekter så som att hjälpa den brottsutsatte att släppa negativa känslor, eventuellt 

främja hans eller hennes fysiska och psykiska hälsa och även ge gärningspersonen möjlighet 

att återfå sin del i samhället. Ur den brottutsattes perspektiv måste förlåtelse vara ett medvetet 

beslut, oberoende av vilka känslor denne hyser inför gärningspersonen (a. a. s. 492). Ur 

gärningspersonens perspektiv kan upplevelsen av att bli förlåten, utifrån dennes erkännande 

och ånger, innebära en känsla av att åter bli accepterad i samhällsgemenskapen som en 

moralisk medborgare. Armour och Umbreit pekar på vikten av att medlaren i 

medlingssituationen har en neutral och ointresserad inställning till förlåtelse, detta för att 

skydda dialogen mellan parterna. Risken med att forcera förlåtelseprocessen är att den 
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brottsutsatte åter traumatiseras av brottshändelsen. Att som medlare beakta det fria valet är 

alltså av största vikt för att en autentisk förlåtelseprocess ska ske, enligt Armour och Umbreit. 

De menar att förlåtelsens kraft ligger i att den har en implicit roll och inte en explicit i 

medlingssituationen (a. a. s. 493).  

Förlåtelseprocessen vid medlingssamtal sker i dyaden mellan den brottsutsatte och 

gärningspersonen och är alltså en bilateral process, enligt Armour och Umbreit. De resonerar 

kring huruvida den brottsutsattes beroende av gärningspersonens ursäkt för att förlåta innebär 

att gärningspersonen tillskrivs för mycket kontroll i processen. De nämner även att det finns 

en risk att den brottsutsatte kan uppleva mötet med gärningspersonen som återtraumatiserande 

om gärningspersonens ursäkt inte framstår som äkta (a. a. s. 497). Enligt Armour och Umbreit 

följer förlåtelseprocessen vid medling tre steg: gärningspersonens uppriktiga ursäkt och ånger 

vilket väcker empati hos den brottsutsatte som sedan leder till att förlåtelse ges (a. a. s. 498). 

Avslutningsvis konstaterar Armour och Umbreit att det kvarstår många frågor kring 

förlåtelsens betydelse vid medling och olika RJ metoder. Till exempel om vissa brott är lättare 

eller svårare att förlåta än andra? Hur vet man om förlåtelse har uppstått i medlingsprocessen? 

Vilka olika verbala och ickeverbala uttryck kan förlåtelse ha? Deras slutsats blir att förlåtelse 

kan ses som en viktig del i medling, men att aspekter som den brottsutsattes bearbetning och 

återhämtning från brottshändelsen och gärningspersonens insikt om brottets konsekvenser bör 

ses som minst lika viktiga mål. Att medlaren på ett neutralt sätt förhåller sig väl medveten om 

förlåtelsens implicita roll i medlingen ser de som grunden till att s.k. autentisk förlåtelse ska 

uppstå, förutsatt att det är den brottsutsattes vilja (a. a. s. 500-501).   
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RESULTATREDOVISNING 
I min bearbetning av det insamlade intervjumaterialet har olika teman framkommit och jag 

kommer här att redovisa intervjuerna utifrån dessa teman, för att i slutet av varje avsnitt göra 

en sammanfattning av de väsentliga innebörderna. Jag har som sagt valt att helt avidentifiera 

informanterna (se Etiska ställningstaganden) och har här gett dem fingerade namn för att göra 

texten mer läsarvänlig. Jag har valt att kalla de fem medlarna för: Ulla, Fredrik, Helen, Lena 

och Marie.  

Förlåt och förlåtelse - laddade begrepp 
Samtliga av medlarna gav uttryck för att förlåtelse är ett laddat begrepp som kan ha många 

olika betydelser för olika personer. Ulla berättade till exempel att hon endast hört 

gärningspersonen använda ordet ”förlåt” vid fem tillfällen under sin sexåriga yrkeserfarenhet 

av arbetet med medling. I resonemanget kring förlåtelsens betydelse framkom det att det var 

vanligt att gärningspersonen istället för att säga ”förlåt” använde uttryck som ”ursäkta”, 

”sorry” eller ”jag är ledsen” under medlingen. Flera av medlarna ansåg att det var enklare och 

mindre laddade uttryck att använda än ”förlåt” och att ”förlåt” kanske är ett ovant begrepp för 

unga människor. Helen ansåg dock att ordet förlåt är mer laddat än vad det egentligen borde 

vara och hon trodde att mycket av den laddningen ligger i att det är ett lite ovant begrepp som 

kan kopplas till något religiöst och kravfullt. Även Fredrik menade att förlåtelse kunde ses 

som något kyrkligt. Oavsett om ordet förlåt används eller inte, tyckte flera av medlarna att 

förlåtelsen ändå på olika sätt är en väldigt central del i medling och att det på sätt och vis 

kunde ses som själva poängen med medling. Lena: 

  Jag tycker att det är en så stor och naturlig del. Det är ju verkligen det som lyfter, som gör att    
  det blir så häftigt också. Det är ju härligt att få vara med om det tycker jag. Så på det sättet     
  påverkar det ju att man kan vara väldigt upprymd efter en medling. Just på grund av att det eller   
  mycket på grund av det att en ursäkt eller en förlåtelse har liksom kommit fram i rummet. 

Förlåtelse anses ha en tyngre innebörd än ursäkt och ursäkten ses som mer kopplad till själva 

handlingen d.v.s. att man ursäktar en handling, medan förlåtelsen däremot kopplades mer till 

något personligt, att det handlar om att man förlåter personen. Lena menade att förlåtelsen är 

något som sker på ett djupare plan än vad ursäkten gör, att det sker inom individen, är helt 

ärligt och har en väldigt definitiv innebörd. Marie berättade att hon tänkte att förlåtelsen har 

väldigt mycket att göra med att gärningspersonen visar verklig ånger för det den har gjort, 

vilket kan underlätta för den brottsutsatte att förlåta. Hon trodde dock att förlåtelse kunde vara 

möjlig även utan att gärningspersonen visar någon ånger, men att det då handlar mer om 

något som sker inom den brottsutsatte och att den personen gör det för sin egen skull, för att 
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kunna släppa händelsen och gå vidare i livet. Även Helen definierade förlåtelse med att båda 

parterna kan gå vidare och lägga händelsen bakom sig. Hon tänkte även att när 

gärningspersonen ber om förlåtelse visar det på omtanke, att man bryr sig om hur den andra 

har haft det och har det.  

Något som även framkom var medlarnas tankar om att gärningspersonens uttryckta önskan 

om att bli förlåten eller ursäktad har att göra med att erkänna sin skuld och att det innebär att 

han eller hon är i en utsatt situation, i händerna på den brottsutsattes förmåga och vilja att 

förlåta eller inte. Helen: 

 Det är väl samtidigt som att man säger förlåt så erkänner man ju att man har gjort något som  
 är dumt och att det finns en skuld och skam i det. Och det är svårt, det är svårt att säga högt. 

Men det kan även vara så att det innebär en väldigt lättnad för gärningspersonen bara att få 

säga sin ursäkt, oavsett om den mottas eller inte, för att på så vis ta sitt ansvar, enligt Lena.   

Flera av medlarna uttryckte sin beundran för det mod som parterna visar då de deltar i 

medlingssamtalet och ordet ”försoning” nämndes ofta som en beskrivning av vad som sker 

mellan parterna under medlingen. Bara att välja att delta i medlingen kan visa på en vilja att 

försonas med den andre och det som har hänt, enligt Helen. Lena menade att försoning var 

något som kunde upplevas i rummet, genom att parterna lyssnade till varandra och i deras 

kroppsspråk. Både Fredrik och Marie tänkte att försoning är relaterat till acceptans, d.v.s. att 

man accepterar det som har hänt, vilket kan vara ett alternativ om förlåtelsen känns för svår 

eller avlägsen för framförallt den brottsutsatte.  

Ulla berättade att båda parterna ofta brottas med känslor av skuld och skam, såväl 

gärningspersonen som den brottsutsatte. Det är vanligt med tankar om varför man befann sig 

på just den platsen och varför man inte gjorde motstånd o.s.v. Flera av medlarna tänkte att 

förlåtelse även har att göra med att förlåta sig själv och att försonas med tanken att det som 

har hänt det har hänt.  

Precis som förlåtelsen kan utryckas med olika ord så kan den även ta sig många andra 

ickeverbala uttryck, enligt medlarna. Gester som att ta varandra i hand och genom att visa 

med sitt kroppsspråk att man lyssnar till och tar till sig den andres berättelse kan vara minst 

lika viktiga. De verbala uttrycken är bara en liten del av själva förlåtelsen, anser samtliga 

medlare.  

Sammanfattning: Förlåtelseprocesser förekommer i olika former i medlingssamtal, men 

ordet förlåt upplevs som laddat och ovant att använda för unga människor och att det därför 

ofta ersätts med andra uttryck, som ex. ursäkta. Förlåtelsens religiösa koppling kan vara orsak 
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till att ordet används med försiktighet. Försoning är förknippat med den förlåtelseprocess som 

sker vid medling. Försoningen är viktigt i relationen till den andre, till sig själv och till 

händelsen. Förlåtelsen innebär en process inom individen, den är ärlig och definitiv och riktar 

sig till personen, medan ursäkten riktas till handlingen. Gärningspersonens ånger kan ses som 

en viktig förutsättning för förlåtelsen. Att förlåta och bli förlåten innebär en drivkraft att 

lämna händelsen bakom sig. Förlåtelse kan uttryckas med såväl ord som gester. 

Förlåtelsens del i medlarnas arbete 
Fredrik berättade att han sedan tidigare inte funderat så mycket på förlåtelse i sitt arbete med 

medling och att han till och med har tagit avstånd från det. Men han kände att han hade 

omprövat denna tanke till att det faktiskt är viktigt att resonera kring olika begrepp med både 

gärningsperson och brottsutsatt under förmötena för att reda ut hur de förhåller sig till 

förlåtelse och ursäkt inför själva medlingsmötet. Flera av medlarna berättade att förmötena till 

stor del handlade just om att enskilt med den brottsutsatte och med gärningspersonen resonera 

kring hur de förhåller sig till ursäkt, förlåtelse och varandra och att dessa tankar i princip alltid 

kommer upp. Att ha god tid till att tillsammans med parterna fundera kring förväntningar och 

farhågor inför mötet ser alla fem medlare som en mycket viktig del i deras arbete.  

 Samtliga av medlarna menade att det är mycket viktigt att de inte på något sätt forcerade 

fram förlåtelse eller ursäkter och att det inte får ses som en förväntan eller kännas som ett krav 

att förlåtelse ska ske under medlingen. Marie: 

  För det är ingenting som man kan liksom pådyvla den andra. ’Nu är det viktigt att du går     
  vidare här och förlåter den andra’, alltså det kan ju bli jätte fel. Utan jag måste bara följa     
  med i processen där den personen befinner sig.    

Att parterna känner förtroende för medlaren och att man som medlare ska vara neutral var 

något som flera av medlarna gav uttryck för. Ulla kände att det var mycket viktigt att de som 

deltar i medlingen verkligen kan lita på henne som medlare, att hon inte skulle tvinga någon 

att göra något som de inte ville. Hon berättade även att en viktig del i hennes arbete är att 

hjälpa parterna att lyssna till varandra. Ibland valde hon att förtydliga olika uttryck för ånger 

och ursäkt genom att fråga den lyssnande parten om han eller hon uppfattade vad den andra 

gav uttryck för.  

Helen trodde att kritiken som säger att medling går ut på att tvinga parterna till att försonas 

och förlåta, har gjort att många medlare helt har tagit avstånd från förlåtelsens del i 

medlingen. Det är ju självklart inte rimligt att lagstadga att parterna ska förlåta varandra vid 
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medling, menade hon, men det får inte bli så att man inte vågar prata om det alls bara för att 

det är laddat. Helen: 

  Tänk, tänk om ordet förlåt skulle bli ett hinder för att medling ska finnas, det är ju helt absurt.    
  Det är ju verkligen ödets, det är ju verkligen ironi att det är just det som det någonstans handlar    
  om så mycket skulle vara hindret för att vi sätter oss ner.   

  Något som blev tydligt under intervjuerna var medlarnas tro på medling som arbetssätt. 

Marie tyckte att det är bra att varje kommun numer har skyldighet att erbjuda medling då brott 

har begåtts av en ungdom. Fredrik ansåg att det bestraffande rättssystemet inte alls har samma 

pedagogiska fördel som medlingssamtal har. Medling går ut på att parterna möts för att prata 

ut och vilket är, enligt honom, något väldigt lärorikt för unga människor. Straff tror han inte 

alls har samma pedagogiska funktion.  

Sammanfattning: En central del i medlarnas arbete är att hjälpa parterna under förmötena 

att resonera kring förlåtelsens och ursäktens betydelse, för att förbereda dem inför själva 

medlingsmötet. För att göra detta krävs medvetenhet om begreppens många innebörder. Det 

innebär en balansgång för medlarna att samtidigt som de lyfter resonemanget om förlåtelsen, 

inte på något sätt bör lägga någon förväntan på parterna om att förlåtelse eller ursäkt måste 

ske i mötet. Att förlåtelse skulle vara ett krav vid medling kan vara en orsak till att man har 

tagit eller tar avstånd från att använda förlåtelsebegreppet. Medling lär unga människor att 

hantera konflikter, vilket innebär en pedagogisk fördel jämfört med det bestraffande 

rättssystemet.   

Risker och nackdelar med förlåtelse vid medling 
Att be om förlåtelse kunde enligt några av medlarna ses som att gärningspersonen kräver ett 

svar av den brottsutsatte. Ulla: 

  Medan att be om förlåtelse måste ha ett svar. Att det, en ursäkt måste inte ha ett svar. Man   
 behöver inte säga att ’Jag accepterar ursäkten’ utan man kan nicka, man kan göra vad som    
 helst. Man har levererat någonting, man har fört över någonting som man vill säga, som den   
 andra får göra vad den vill med. Men när du ber om förlåtelse så kräver du ett ja eller ett nej.   
 Det är den stora skillnaden.   

Att gärningspersonen ber om förlåtelse av den brottutsatte kan kanske för den brottsutsatte 

upplevas som ett krav på att han eller hon ska ”släta över” det som hade hänt och glömma 

bort brottshändelsen, enligt Fredrik, vilket eventuellt kan upplevas som en ytterligare 

kränkning för den personen.  Några av medlarna hade funderingar kring de positioner som 

parterna har i medlingsmötet och att gärningspersonen på sätt och vis är i ett underläge och att 

det inte ”passar sig” för honom eller henne att kräva ett svar från den man har utsatt för brott.  
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Tankar om att den brottsutsatte eventuellt kan känna sig tvingad i situationen att ge 

gärningspersonen sin förlåtelse även om han eller hon inte ville det, var vanliga hos medlarna. 

Ulla menade att det är mycket viktigt att medlarna inte får den brottsutsatte att känna någon 

förväntan på att förlåta den andre. Lena menade dock att eftersom medlingen är frivillig är 

risken inte stor att någon av parterna gör något mot sin vilja.  

Marie tänkte att det kan vara negativt om förlåtelsen kom för snabbt eller för enkelt. Hon 

trodde att det var viktigt för den brottsutsatte att han eller hon verkligen respekterar sina 

känslor och inte förminskar effekterna av brottet. Att trivialisera brottshändelsen trodde hon 

inte var bra för vare sig den brottsutsatte eller för gärningspersonen. Marie: 

  Så att det verkligen blir en påminnelse om att det blir tydliga konsekvenser när man utsätter   
   en annan för brott. Och i såna fall kanske, om man förlåter för fort och ’Nej, men det är okej’,   
   då kanske den personen inte inser allvaret i…   

Fredrik hade även han tankar om detta och menade att det är viktigt att förlåtelsen inte ses 

som ett enkelt sätt att komma undan för gärningspersonen. Han tänkte att ursäkten eventuellt 

kan missbrukas och vara självrättfärdigande om den inte är ärlig. Helen tänkte dock att själva 

deltagandet i medling inte kan ses som ett enkelt sätt att komma undan, då parterna sitter ner 

och pratar med varandra i över en timme. Ytterligare en risk som Fredrik kunde se var att 

förlåtelsen vid medling eventuellt står i konflikt med den brottsutsattes rätt att kräva 

skadestånd i en senare rättegång. Om han eller hon har gett sin förlåtelse så kan det kanske 

kännas svårt att senare kräva sin lagliga rätt.  

Sammanfattning: Förlåtelse kan förknippas med att krav ställs på den brottsutsatte att 

glömma och förminska brottets betydelse, vilket kan upplevas som kränkande. Att be om 

förlåtelse kan ses som att gärningspersonen ställer krav på den brottsutsatte, vilket 

gärningspersonen inte är i position att göra. Att trivialisera brottshändelsen kan skada den 

brottsutsattes självkänsla och frånta gärningspersonen hans eller hennes känsla av ansvar för 

konsekvenserna, då förlåtelse kan ses som en enkel utväg för gärningspersonen. Det kan även 

finnas en risk att förlåtelsen i medling står i konflikt med den brottsutsattes lagliga rätt till 

skadestånd.  

Äkta och oäkta förlåtelse  
Samtliga av medlarna hade funderingar kring vad som kan ses som en äkta eller en oäkta 

förlåtelse. I deras resonemang var det vanligt med tankar om huruvida vi säger förlåt bara för 

att vi är uppfostrade till att göra det eller om vi genuint ber om förlåtelse och ursäkt därför att 

vi verkligen menar det. Några av medlarna nämnde en slags ”dagis- förlåtelse” som ett 
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exempel på förlåtelse som inte är förankrad i personernas vilja, vilket innebär att båda 

parterna gör det bara för att de förväntas göra det. Marie menade att för att en autentisk 

förlåtelse ska äga rum måste den förlåtande individen vara känslomässigt redo att verkligen ge 

sin förlåtelse och därmed lämna händelsen bakom sig helt. Hon använde uttrycket ”kvasi 

förlåtelse” (sken förlåtelse) då hon beskrev sina tankar om en eventuell förlåtelsesituation där 

den brottsutsatte kanske har varit alltför snar att ge sin förlåtelse utan att ha detta förankrat i 

sina känslor. Helen trodde dock att även om den brottsutsatte kanske kände att förlåtelsen 

kom för snabbt, var inte det skadligt utan förlåtelsen skulle sjunka in och kännas äkta så 

småningom. Den uttalade förlåtelsen kan ha en viktig betydelse i form av ett symboliskt 

värde, enligt Fredrik, som tänkte att det är lättare för parterna att i efterhand minnas en uttalad 

än en underförstådd förlåtelse.  

Något som enligt flera av medlarna var viktiga bevis på att förlåtelse verkligen har skett är 

ett ändrat beteende som effekt av förlåtelsen, för såväl den brottsutsatte som för 

gärningspersonen. Att den brottsutsatte klarar av att släppa negativa känslor och gå vidare och 

att gärningspersonen utifrån en insikt om konsekvenserna av sina handlingar ändrar sitt 

beteende och inte gör om samma sak igen. Fredrik:  

  … uttryck för det är väl att man inte gör det igen eller har gjort det sedan dess, sen det     
   hände. Så om man har, om jag träffar en gärningsperson i ett förmöte och den här personen    
   har gjort liknande grejer efter att det här hände, då kan man ju undra liksom ’När kom     
   ångern in, varför vill du medla?’. Om det fortsätter att göra samma sak.    

I medlarnas berättelser och olika exempel framkom det att det är väldigt viktigt för den 

brottsutsatte att känna sig säker på att gärningspersonen verkligen ångrade sitt brott och det 

som han eller hon utsatt den andre för. Lena ansåg att det var något av det vanligaste ämnet 

som de brottsutsatta tog upp under förmötena, en osäkerhet på om gärningspersonens ursäkt 

verkligen är äkta eller inte. Hon upplevde det dock som att den osäkerheten i de allra flesta 

fall inte finns kvar då parterna möttes i medlingsmötet och får lyssna till varandras berättelser 

och tankar. Ulla menade att bara det att unga människor sitter ner tillsammans för att försöka 

reda ut vad som har hänt och varför och att de är helt ärliga med varandra innebär ett jätte 

jobb som kan öka självkänslan hos parterna. Ärlig kommunikation mellan parterna och att de 

verkligen lyssnar till varandra ser samtliga medlare som en förutsättning för att medlingen ska 

bli bra. Att delta i ett bra medlingsmöte där en eventuell förlåtelse har skett tror samtliga 

medlare innebär en stor lättnad för båda parterna. 

Sammanfattning: För att en förlåtelse ska vara äkta behöver den vara förankrad hos den 

förlåtande i känsla av ett viljestyrt beslut. Förlåtelser som ges av förväntan enligt uppfostrings 
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kodex anses vara mindre äkta. Eventuellt kan en ”för snar” förlåtelse kännas mer äkta efter 

lite tid och det kan finnas ett symboliskt värde i den uttalade förlåtelsen. En äkta förlåtelse är 

förknippad med förändrat beteende hos båda parter. Gärningspersonens uppriktiga ånger och 

ärlig kommunikation mellan parterna är viktiga förutsättningar för den autentiska förlåtelsen.  

Viktigt att få ta ansvar och att återvinna känslan av livskontroll 
Något som flera av medlarna uttryckte var att brottets allvarsgrad i stor utsträckning påverkar 

förlåtelseprocessen och medlingens effekter för båda parterna. Graden av kränkning och 

eventuella men för den brottsutsatte påverkar huruvida hon eller han klarar av att förlåta och 

även huruvida gärningspersonen klarar av att ta emot en förlåtelse eller inte, trodde Lena.  

Att delta i medling, trodde Ulla, var ett viktigt sätt för gärningspersonen att hantera sin 

känsla av skuld och att visa att man vill ta sitt ansvar. Även att visa sin omgivning och sina 

föräldrar att man uppriktigt ångrar vad man gjort, hade enligt Helen en viktig betydelse för 

gärningspersonen. Ulla berättade att det var vanligt att föräldrar fortsätter att skuldbelägga sitt 

barn även efter att det har deltagit i medling. Ulla: 

  Jag har ju sagt till föräldrar sen efteråt att ’Nu får det vara nog! Nu får du sluta att lägga     
   mer skuld på honom. Han har gjort vad han har kunnat, han kan inte göra mer nu. Nu     
   avgörs det i rätten och sen är det bra’.   

Lena berättade att de flesta gärningsmän känner att de har gjort vad de kunnat då de har träffat 

den som de utsatt för brott och bett om ursäkt eller förlåtelse och att de därför kunde gå vidare 

efter medlingen. Enligt Marie visar gärningspersonen att han eller hon har kontakt med sin 

skuld och att han eller hon på något sätt vill gottgöra då de väljer att delta i medling. Att möta 

den man har utsatt för brott och ta del av dennes berättelse om brottets effekter tror hon kan 

ha något av en brottspreventiv funktion.  

Samtliga medlare tänkte att medlingssamtalet och mötet med gärningspersonen stärker 

självkänslan för den brottsutsatte och att det är en god förutsättning för att han eller hon ska 

kunna lämna händelsen och gå vidare. Att möta den som har utsatt en för brott kan hjälpa den 

utsatte personen att bli av med rädslor och därmed återvinna känslan av livsutrymme inför 

framtiden. Upplevelsen av att klara av sin situation, menade Ulla var viktig. Marie trodde att 

om den brottsutsatte klarar av att förlåta gärningspersonen innebär det goda förutsättningar för 

honom eller henne att gå vidare i livet. Marie:  

  Men jag tror verkligen att det har betydelse. Har man möjlighet att förlåta så tror jag      
   absolut att man kan få frid liksom i sitt sinne och i sitt hjärta och lättare bearbeta det      
   som har hänt och gå vidare i livet, anser jag.  
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För den brottsutsatte är det vanligt med tankar om hur han eller hon ska ta emot en 

eventuell ursäkt och för gärningspersonen är funderingar om hur de ska hantera skuldkänslor 

vanliga och de har ett starkt behov av att uttrycka sin ånger genom exempelvis en ursäkt. 

Sammanfattning: Brottets allvarsgrad påverkar möjligheten till förlåtelse för båda parterna. 

För gärningspersonen innebär deltagandet i medling en möjlighet hantera sina skuldkänslor 

och att visa brottsoffret och omgivningen sin vilja att ta ansvar för sina handlingar. 

Gärningspersonens vilja att delta i medling visar på en medvetenhet om konsekvenserna av 

sin handling, vilket eventuellt kan betyda att medlingen har en brottspreventiv funktion. För 

den brottsutsatte kan mötet med gärningspersonen i medling vara stärkande för självkänslan 

och hjälpa honom eller henne att återvinna sin känsla av livskontroll. Förlåtelsen kan vara 

viktig för båda parterna i att släppa händelsen och gå vidare i livet.  
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ANALYS 
Analysen är gjord utifrån sammanfattningarna som jag formulerat i slutet av de ovanstående 

tematiserade avsnitten och följer samma ordning som empirin är redovisad i. 

Medling skapar förutsättning för bilateral förlåtel se 
Själva anledningen till att ordna ett medlingssamtal, nämligen att en individ har blivit kränkt 

av en annan genom ex. en brottshandling, innebär att grundförutsättningen för förlåtelsens 

aktualitet har uppfyllts. Det finns, enligt Heberleins definition, ett offer och en förövare och 

orsaken att dessa två möts är den kränkning som har ägt rum (Heberlein, 2008, s. 128, 39). Att 

brottsutsatt och gärningsperson ska mötas för att själva hantera konflikten dem emellan är en 

viktig grundvärdering inom reparativ rättvisa, vilket, enligt Zehr, skapar en kontext där 

förlåtelse ofta förekommer (Zehr, 2002, s.8). Man kan alltså se att det i medlingssamtalets 

själva grundorsak finns en tydlig koppling till förlåtelse, vilket bekräftas i att frågor om 

förlåtelse och ursäkter i princip alltid uppstår inför och under ett medlingssamtal enligt 

medlarna.    

 Heberlein menar att förlåtelsen är en process där den performativa akten, d.v.s. den 

uttalade verbala delen av förlåtelse har en mindre betydande roll (Heberlein, 2008, s. 35-38). 

Som jag tolkar medlarnas berättelser är det vanligt att förlåtelseprocesser sker i 

medlingsmötet, men ofta med ordet förlåt utbytt till ett mindre laddat uttryck vilket visar på 

att just den uttalade delen av förlåtelsen kanske inte är avgörande för upplevelsen av om 

förlåtelsen har givits och mottagits eller inte.  

 Enligt medlarnas berättelser kan man se det som att initiativet till förlåtelsen kan komma 

från båda parterna, d.v.s. processen kan ses som både uni- och bilateral. Gärningspersonens 

uppvisade och uttryckta ånger, vilken kanske kan ses som en ”omvändelse”, skapar 

förutsättningar för den brottsutsatte att bemöta detta genom att visa att man lyssnar till och 

tror på dess äkthet och ger förlåtelse, uttryckt antingen genom gester eller med ord. Detta 

visar på förlåtelseprocessen som en bilateral process som till stor del följer den ordning som 

Armour och Umbreit menar är den vanliga vid medling: gärningspersonens ånger väcker 

empati hos den brottsutsatte, vilket leder till förlåtelse (Armour & Umbreit, 2005, s. 498). 

Men enligt några av medlarna kan förlåtelse även ske utan gärningspersonens ånger, helt på 

initiativ från den brottsutsatte. Då sker det med motivet för den brottsutsatte att övervinna 

händelsens negativa inverkan på livet, vilket skulle kunna ses som en unilateral variant av 

förlåtelse i enlighet med Heberleins definition (Heberlein, 2008, s. 42).   
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Försoning är ett begrepp som väl beskriver det som sker mellan parterna i 

medlingssamtalet, enligt medlarna. Heberlein menar att försoning har att göra med att 

acceptera det som har hänt, vilket även medlarna gav uttryck för, men att försoning inte bör 

ses som det samma som förlåtelse. Heberleins definition av försoning skiljer sig från 

medlarnas användning av begreppet i det att hon menar att försoning inte är aktuellt om 

parterna inte har någon relation att reparera (a. a. s. 33). I vissa fall fanns det en relation 

mellan parterna i medlingen sedan tidigare, men i majoriteten av ärendena var situationen inte 

sådan. Här blir det intressant att lyfta in Zehr’s resonemang om effekterna av 

brottshandlingar. Han menar att brott orsakar skador i relationer på flera plan, inte enbart 

mellan den brottsutsatte och gärningspersonen (Zehr, 2005, s. 181). Den försonande aspekten 

av medlingssamtal kan eventuellt ha funktionen att reparera en mer generell aspekt av 

mänskliga relationer. Genom att hjälpa individerna att, i enlighet med det reparativa 

tänkandet, återfå tillit till människor och samhället kan medlingssamtalet förmedla tron på att 

”det onda inte besegrar det goda” och därmed reparera den skadade tillit som brottet har 

orsakat.   

 En förutsättning för förlåtelse är, enligt Heberlein, att den brottsutsatte vidhåller att det 

som gärningspersonen gjorde var fel, men att han eller hon ändå väljer att förlåta den 

personen. Det framkom av medlarnas berättelser att ett vanligt uttryck som ersatte förlåt, var 

ursäkta. I enlighet med medlarnas berättelser verkar det som att parterna vid medlingen 

upplever det som lättare att ursäkta någons handling eller beteende, än att förlåta någon som 

person. Men Heberlein anser snarare motsatsen då hon ser ursäkten som ett uttryck för att 

handlingen var utanför den ursäktade personens kontroll och att denne inte kunde hållas 

ansvarig för händelsen (Heberlein, 2008, s. 32). Att ursäkta kan alltså innebära en risk att den 

ursäktande personen förminskar betydelsen av den kränkande handlingen.     

Behovet av medvetenhet om förlåtelsens implicita ro ll 
Något som framstår som en viktig del i medlarnas arbete är deras uppgift att hjälpa parterna 

att resonera kring begrepp som förlåtelse och ursäkt för att förbereda dem inför 

medlingsmötet. Armour och Umbreit efterfrågar en ökad medvetenhet hos yrkesverksamma 

medlare om förlåtelsens betydelse och del i arbetet med reparativa metoder, för att inte 

begreppets betydelse ska förenklas eller förvanskas (Armour & Umbreit, 2005, s. 491). I 

medlarnas berättelser framkommer olika uppfattningar om förlåtelsens betydelse. De 

definitioner som gjordes var mycket vagt förankrade i teoretisk kunskap och baserades främst 

på individuella åsikter. Det som medlarna dock var samstämmiga om var tankarna om vikten 
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av försiktighet med hur de framställer förlåtelsens del i medlingen, så att inte parterna 

upplever det som något krav eller förväntan. Såväl Armour och Umbreit som Zehr 

understryker frivilligheten som en förutsättning för förlåtelsen (a. a. s. 491. Zehr, 2002, s. 8). 

Armour och Umbreit menar att förlåtelse måste vara ett medvetet beslut, vilket även är helt i 

linje med Heberleins resonemang (Armour & Umbreit, 2005, s. 492. Heberlein, 2008, s. 32). 

Detta betonar betydelsen av medlarnas arbete med att hjälpa parterna att resonera kring 

begreppen för att möjliggöra denna medvetenhet hos dem båda, en uppgift som kräver 

teoretisk kunskap hos medlarna.  

Medlarens roll innebär alltså en balansgång mellan att tydliggöra och lyfta förlåtelsens del 

i medlingen, samtidigt som de bör hålla en neutral inställning för att inte skapa känslor av 

förväntan och krav hos parterna. Armour och Umbreit menar att förlåtelsens kraft ligger i att 

den får ha en implicit roll i medlingen för att beakta det fria valet att förlåta eller inte (Armour 

& Umbreit, 2005, s. 493).  

Zehr kritiserar det bestraffande, retributiva, rättssystemet och menar att straff inte möter de 

verkliga behoven hos vare sig gärningspersonen eller den brottsutsatte (Zehr, 2005, s. 178). 

Även i intervjuerna med medlarna framkom denna åsikt och att fördelen med medling anses 

vara den pedagogiska funktionen att lära unga personer att hantera konflikter och ta ansvar för 

sina handlingar. Parternas behov, enligt medlarnas berättelser, var bl.a. hos gärningspersonen 

att få be om ursäkt eller förlåtelse och hos den brottsutsatte att få träffa gärningspersonen för 

att se och höra dennes ursäkt.   

Förlåtelsens eventuella risker  
Enligt det evolutionistiska perspektivet är förlåtelse ett svårbegripligt fenomen i det mänskliga 

beteendet. Den naturliga reaktionen vid en kränkning är att hämnas den skada som man har 

blivit utsatt för (Newberg m.fl, 2000, s. 97). Heberlein kallar bitterhetskänslor för en idéburen 

respons, då vi reagerar på en upplevd orättvisa utifrån vår moraliska uppfattning om vad som 

är rätt och fel. Medlarna uttryckte en oro inför att den brottsutsatte skulle uppleva 

gärningspersonens bön om förlåtelse som krävande. Utifrån det evolutionistiska perspektivet 

och även Heberleins resonemang kan man nog konstatera att en förlåtelse på sätt och vis är en 

krävande handling för den förlåtande parten, då det innebär att agera mot den instinktiva 

reaktionen. Däremot bör detta ”krav”, enligt Heberlein, inte ses som ett krav att den 

brottsutsatte ska glömma eller förminska kränkningen, tvärtom. I båda parternas erkännande 

av kränkningens moraliska förkastlighet skapas själva förutsättningen för förlåtelse 

(Heberlein, 2008, s. 32-33).  
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 Kritik mot förlåtelse är ofta att förlåtelse riskerar att skada den förlåtandes självkänsla och 

urholka de gemensamma moraliska samhällsvärdena (a. a. s. 122). Många av medlarna hade 

funderingar kring detta och såg det som oerhört viktigt att den brottsutsatte inte förminskade 

betydelsen av brottet, för såväl den egna som gärningspersonens skull. Heberlein nämner 

begreppet överseende och menar att visa överseende har att göra med just detta, att förminska 

brottets och kränkningens effekt för den egna personen. Hon anser dock att överseende inte är 

det samma som förlåtelse (a. a. s. 33). Om uppfattningen är den att förlåtelse är det samma 

som att ha överseende med kränkningen, kan detta alltså ses som skadligt för parterna i 

medlingen. Armour och Umbreit menar att ett viktigt mål med medling är att 

gärningspersonen på allvar inser konsekvenserna av brottet (Armour & Umbreit, 2005, s. 500-

501). 

Ytterligare en risk med förlåtelse, enligt vissa av medlarna, är att den eventuellt står i 

konflikt med den brottsutsattes lagliga rätt till skadestånd i en senare rättegång. Om 

förlåtelsen ses som det samma som en straffeftergift blir förlåtelsen i relationen mellan den 

brottsutsatte och gärningspersonen, oförenligt med det straffrättsliga samhällssystemet, enligt 

Heberlein (a. a. s. 30). Detta kan orsaka en osäkerhet hos den brottsutsatte om det är 

ofördelaktigt att ge sin förlåtelse då man riskerar att gå minste om sin rätt att kräva 

skadestånd. Denna diskussion belyser något av en konfliktrelation mellan den retributiva och 

den reparativa rättssynen. Genom att ta sitt straff ska gärningspersonen sona sin skuld, men 

Zehr ifrågasätter om skulden verkligen upplevs som sonad förrän skulden görs upp mellan de 

berörda individerna. Han menar att det retributiva rättssystemet är allt för abstrakt (Zehr, 

2005, s. 50, 178). Detta ämne kräver en diskussion som inte ryms inom ramen för den här 

studien. Frågor som huruvida ekonomisk ersättning verkligen reparerar skadan av brottet och 

vilka de verkliga behoven är hos såväl den brottsutsatte som gärningspersonen, väcks. För 

resonemanget i den här studien kan Heberleins begreppsförtydligande visa på ett möjligt 

förhållningssätt. Genom att skilja på individen och handlingen, kan förlåtelse och straff ses 

som förenliga (Heberlein, 2008, s. 30). I den privata sfären, d.v.s. i mötet mellan individerna, 

kan den brottsutsatte förlåta gärningspersonen, samtidigt som den felaktiga handlingen i den 

offentliga sfären ändå bör dömas och bestraffas. Den brottsutsatte kan alltså vidhålla sin rätt 

att kräva skadestånd för att ersätta skadan av själva brottshandlingen, även om han eller hon 

vid medlingen har förlåtit gärningspersonen som individ.  
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Den äkta förlåtelsen 
Att det finns skillnad mellan äkta och oäkta förlåtelse framkom tydligt i medlarnas 

resonemang. Handlingarnas förankring i den fria och medvetna viljan betonas, för såväl den 

brottsutsatte som gärningspersonen. En bön om förlåtelse eller önskan att bli ursäktad måste 

vara genuint ärligt menad för att ha någon verklig betydelse. Flera av medlarna använde 

begreppet ”dagis- förlåtelse” som en beskrivning av situationen där båda parter enbart agerar 

utifrån pliktkänsla och förväntan enligt s.k. uppfostrings kodex. Orden plikt och fri  vilja för 

tankarna till den deontologiska och kantianska etiken. I motsats till medlarnas resonemang 

upphöjer Kant handlingen som styrs enbart av plikt, oavsett känslans impulser, som den 

verkligt goda handlingen (Andersen, 1997, s. 124, 130). Kan ”dagis- förlåtelsen” alltså ses 

som den verkligt sanna förlåtelsen, enligt Kant, då parterna helt agerar utifrån sin känsla av 

plikt? En viktig aspekt i sammanhanget är dock det som medlarna efterfrågar, nämligen 

parternas viljestyrda beslut. Att be om och ge förlåtelse bör alltså vara motiverat utifrån det 

egna beslutet. Att säga förlåt enbart av plikt, om detta görs mot individens egentliga vilja, kan 

alltså innebära en form av oäkta förlåtelse. Armour och Umbreit understryker vikten av den 

brottsutsattes medvetna beslut att förlåta och menar att detta beslut inte bör ses som beroende 

av den emotionella motivationen till handlingen, vilket är i enlighet med den kantianska 

etiken (Armour & Umbreit, 2005, s. 492).  

Känslans betydelse för upplevelsen av äkta förlåtelse omnämndes av flera medlare och att 

agera mot sin känsla kan anses vara skadligt för den förlåtande individen. En av medlarna 

tänkte dock att känslan snarare följer beslutet, inte tvärtom. Förlåtelsen ur detta perspektiv kan 

ses som det Heberlein kallar för en performativ akt (Heberlein, 2008, s. 35). Att uttala orden 

”Kan du förlåta mig?” och ”Jag förlåter dig” kan alltså ha en viktig betydelse då det blir något 

av en punktuell handling som får ett, enligt med vissa av medlarnas resonemang, symboliskt 

värde.  Den performativa delen av förlåtelse kan även anses i efterhand vara lättare att minnas 

för parterna än de outtalade uttrycken för förlåtelse. 

Att en autentisk förlåtelse, för båda parter, anses vara sammankopplad med ett förändrat 

beteende är tydligt i medlarnas berättelser. Heberlein kallar oss människor för viljestyrda 

moraliska agenter med ansvar, rättighet och skyldighet att påverka våra liv och våra val (a. a. 

s. 151). Att en äkta förlåtelse bör vittna om uppriktighet och förändrat beteende hos båda 

parter blir inte svårt att konstatera utifrån dessa argument, då såväl ånger som förlåtelse 

handlar om en ändrad inställning gentemot den andra personen.    
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Utmaningen att förlåta och att bli förlåten 
Flera av medlarna berättade att de tänkte att brottets allvarsgrad i stor utsträckning påverkar 

möjligheten till en förlåtelseprocess vid medlingen. Allvarliga fysiska och psykiska men som 

påminner om konsekvenserna av brottet gör att utmaningen att bearbeta och övervinna 

hämnd- och bitterhetskänslor blir större för den brottsutsatte, menade medlarna. Utifrån 

tanken att förlåtelse inte är det samma som att glömma eller att ha överseende med 

handlingen, bör förlåtelse ändå faktiskt vara möjlig om än så svår. Zehr använder ordet 

”helande” som en beskrivning av den brottsutsattes övervinnande av bitterhetskänslor. Enligt 

honom är det som sagt inte det samma som att glömma eller att förminska, utan tvärtom, 

innebär det att den förlåtande individen återvinner livskontroll (Zehr, 2005, s. 186). 

Allvarsgraden i konsekvenserna av brottshandlingen kan även påverka gärningspersonens 

upplevda skuld- och skamkänslor. Heberlein menar att skuldkänslor är självvärderande 

känslor som leder gärningspersonen till ånger och som hon uttrycker det, omvändelse, vilket 

innebär en möjlighet för individen att påverka sitt liv genom visat ansvarstagande och ånger 

(Heberlein, 2008, s. 155-156). Ångern hos gärningspersonen ses ju som det första steget i den 

bilaterala förlåtelseprocessen och att delta i medling visar, enligt vissa av medlarna, att han 

eller hon inte blundar för sin skuld utan vill gottgöra den. Detta resonemang förutsätter 

gärningspersonens ärliga deltagande i medlingen, vilket bör kunna ses som brottspreventivt. 

Skamkänslor kan dock vara hinder för gärningspersonen att ta emot en given förlåtelse. 

Gärningspersonens visade ansvarstagande och känslor av skuld är därmed inte en garanti för 

befrielse från skamkänslor. Förmågan till självförlåtelse är av stor vikt för att komma till rätta 

med skammen, enligt Heberlein (a. a. s. 156).  

För gärningspersonen kan deltagande i medlingssamtal även innebära en möjlighet att visa 

inför sin omgivning och kanske framförallt sina föräldrar/vårdnadshavare att han eller hon 

verkligen ångrar sin handling. Att förlåta kan, enligt det evolutionistiska perspektivet, ses som 

en fördelaktig handling för individen genom att det väcker empati hos omgivningen, vilket 

ger sociala fördelar (Newberg m.fl, 2000, s. 97). Kanske kan den uttryckta önskan hos 

gärningspersonen om att bli förlåten fylla samma funktion?  

Enligt Gehm finns tre olika grundläggande strategier för hur vi hanterar bitterhet och ilska: 

förnekelse, utagerande eller förlåtelse (Gehm, 2003, s. 283). Medlarna återkom ofta till tanken 

att hos båda parterna visar viljan att delta i medling på en vilja att påverka och hantera sin 

situation. De som väljer att delta väljer med andra ord inte strategin förnekelse. Möjligtvis 

skulle man kunna se deltagandet i medlingen som ett sätt att utagera sina känslor inför den 

andre. Enligt medlarnas berättelser handlar det då om utagerande i form av att för den 
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brottsutsatte sätta ord på och förklara konsekvenserna av brottet för gärningspersonen. Det 

måste nog ändå ses som att de brottsutsatta som väljer att delta i medling har valt den tredje 

strategin, förlåtelse. Utifrån resonemanget om den försonande aspekten vid medling kanske 

man kan, till Gehms tredje strategi förlåtelse, lägga till begreppet försoning. De brottsutsatta 

individerna som väljer att delta väljer en strategi av att försöka försonas med det som har hänt 

för att reparera den skadade tilliten till människor och samhället och eventuellt för att förlåta 

den andre parten.  

Förlåtelsen mellan den brottsutsatte och gärningspersonen kan, enligt Gehm, bidra till ett 

fredligare samhälle då den löser upp impulser av bitterhet och hämnd (Gehm, 2003, s.283). 

Även Heberlein menar att förlåtelse i längden kan bidra till goda konsekvenser för såväl 

individer som samhället i stort (Heberlein, 2008, s. 122).  
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DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
Syftet med den här studien har varit att öka förståelsen för betydelsen av förlåtelse vid 

medlingssamtal med anledning av brott. Inledningsvis i det här diskussionsavsnittet kan det 

konstateras att materialet visar att frågor om förlåtelse förekommer och är ytterst aktuella i 

mötet mellan den brottsutsatte och gärningspersonen inför och under medlingssamtalet. Som 

framkom i analysen kan det ses som att själva tanken med medling, att föra samman ”offret 

och förövaren” för att dessa ska hantera den konflikt och kränkning som uppstått på grund av 

brottet, innebär att förlåtelsens grundförutsättning uppfylls. Medlingen innebär att parterna 

konfronteras med att på ett eller annat sätt ta ställning till hur de ska förhålla sig till 

brottshändelsen och varandra. Därmed blir det oundvikligt att tankar om förlåtelse uppstår.  

Det blir alltså inte en fråga om förlåtelse aktualiseras, utan snarare hur den tar sig i uttryck 

under mötet.  

Min första frågeställning gällde hur förlåtelsebegreppet vid medlingssamtal kan definieras. 

Det blir tydligt att förlåtelse är ett begrepp som kan variera i innebörd beroende på vem som 

gör definitionen och även att det råder en hel del oklarheter om vad förlåtelse egentligen är. 

Enligt medlarna verkar ungdomarna som deltar i medlingen känna sig obekväma med 

förlåtelse som uttryck. Hur kommer det sig? Några av medlarna tänkte att förlåtelsebegreppet 

kopplas till något kyrkligt och religiöst, vilket kanske avskräcker oss sekulariserade svenskar 

från att använda det. Den religiösa och kulturella inverkan på förståelsen och tolkningen av 

förlåtelsens innebörd är ett enormt ämne som den här uppsatsen inte rymmer. Men i vårt 

mångreligiösa och mångkulturella samhälle är behovet av kunskap och förståelse för olikheter 

och likheter stort, inte minst bland professionella socialarbetare. Förutsättningen för att närma 

oss den förståelsen är att vi själva är klara över vår egen förståelse och tolkning av 

förlåtelsens betydelse. Armour och Umbreits efterfrågan på ökad medvetenhet och teoretisk 

kunskap hos professionella medlare om förlåtelsens betydelse och innebörd är alltså befogad. 

Bristen på teoretisk bakgrundskunskap om förlåtelsens innebörd och definitioner riskerar att 

förenkla och förvanska begreppet. Förlåtelsen är alltför betydelsefull och viktig för att enbart 

förpassas till att vara ett religiöst fenomen.  

I analysen har den fria viljan betonats som en viktig förutsättning för förlåtelse och att det 

fria valet kräver medvetenhet om valmöjligheterna. Förlåtelsen framstår som en mycket viktig 

och positiv kraft för mänskliga relationer, som ger möjligheten att återuppbygga det som 

raserats och bryta effekterna av felaktiga och kränkande handlingar. Vi kan välja att agera mot 

vår instinktiva känsla av hämnd och bitterhet vid en kränkning, men detta är ett inte ett enkelt 

val. Heberleins definition av förlåtelse innebär att båda parterna på allvar ser och erkänner den 
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felaktiga handlingen och dess konsekvenser och att det är utifrån detta som den brottsutsatte 

medvetet kan välja att förlåta. Kan man kanske till och med kalla förlåtelse för ett kategoriskt 

imperativ enligt Kants definition, förutsatt att det är den fria, äkta och medvetna 

förlåtelsehandlingen som utförs? Att agera utifrån en pliktkänsla i vördnad för den andra 

individens egenvärde kanske inte är helt fel. Är det möjligtvis så att vi i vår tid snarare är för 

beroende av känslobaserade beslut? Parterna som deltar i medlingen är unga människor, vilket 

eventuellt kan innebära att behovet av känslobaserade beslut är större än hos vuxna, då man 

som ung oftast inte är helt färdig med att formulera sina värderingar. Att delta i medling kan 

med andra ord innebära, precis som flera av medlarna gav uttryck för, en mycket lärorik 

erfarenhet för dessa unga personer.    

För att svara på min andra frågeställning kan det sägas att uttrycken för förlåtelse till viss 

del kan variera i den mening att vi alla är unika individer med egna uttryck och sätt att reagera 

och agera. Men det verkar som att vissa grundläggande faktorer på ett eller annat sätt bör 

finnas med i förlåtelsen. Båda parternas erkännande av den felaktiga handlingen är central, 

vilket även är en av grundförutsättningarna för att medling ska genomföras enligt Lag 

(2002:445) om medling med anledning av brott. Som jag nämnt ovan är även det fria valet 

avgörande för förlåtelsen, vilket också det stämmer väl med lagens bestämmelser om det 

frivilliga deltagandet i medling. En av medlarna satte ord på något intressant då hon sa ”Det är 

ju självklart inte rimligt att lagstadga att parterna ska förlåta varandra…”. Här pekas något 

mycket väsentligt ut, nämligen frivilligheten så som förlåtelsens själva natur. Den äkta 

förlåtelsen måste ges frivilligt som en gåva. Så fort frivilligheten tas bort försvinner 

möjligheten till sann förlåtelse. Krav är alltså inte förenligt med förlåtelse, men förlåtelsen 

innebär ändock för individen ett krävande beslut. 

Uppdraget att vara medlare är ett svårt men viktigt uppdrag. En av frågeställningarna 

handlade om hur medlarna bör förhålla sig till förlåtelse i deras arbete med medling. Armour 

och Umbreit använder termen implicit för att beskriva förlåtelsens roll vid medling. Att något 

är implicit tolkar jag som att det är underförstått, vilket inte är det samma som oviktigt, 

snarare tvärtom. Men något underförstått måste ändå vara förstått för att vara implicit, annars 

blir det dolt. Medlarens uppdrag innebär alltså en utmaning att hjälpa parterna till medvetna 

och frivilliga beslut.  

Den tidigare forskning som jag har tagit del av, förutom Heberleins doktorsavhandling, 

konstaterar främst att medling har positiva effekter för den brottsutsatte, men även till viss del 

för gärningspersonen. Resultaten varierar dock något och få studier är genomförda i Sverige. 

Den här studien har inte handlat om medlingen i sig, utan om förlåtelsen som en del av 
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medlingen. De slutsatser man kan dra är att förlåtelse vid medlingssamtal, förutsatt att den är 

ärlig, frivillig och medveten, har fördelar för båda parter. De risker och nackdelar som har 

framkommit kan ses till stor del vara orsakade av missuppfattningar och oklarheter angående 

förlåtelsens innebörd. Genom en bättre och tydligare förståelse för förlåtelsens innebörd kan 

många av dessa risker minskas. Brottsoffermyndighetens just nu pågående forskningsprojekt 

heter Medling vid brott – till nytta för brottsoffret? Utifrån resultatet av den här studien kan 

man nog påstå att medling vid brott är till nytta för både den brottsutsatte och 

gärningspersonen, då medlingen skapar förutsättningar för och möjlighet till att ge och ta 

emot förlåtelse.   
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AVSLUTANDE TANKAR 
Flera av medlarna uttryckte en beundran inför parternas mod att delta i medlingen och att det 

som hände i medlingen var något kraftfullt och häftigt, vilket jag bara kan stämma in i. Tänk 

om fler av oss gjorde som dessa unga brottsutsatta och gärningspersoner? Om vi vågade möta 

och hantera konflikter och kränkningar öppet och ärligt, istället för att enbart lyssna till våra 

instinktiva impulser av bitterhet och hämnd. Tänk om fler av oss vågade förlåta? Medlingen 

och den reparativa rättvisan visar på ett alternativt sätt att förhålla sig till de kränkningar och 

orättvisor som vi alla upplever i stort som smått under livet. Hur många är vi inte som låter 

våra liv präglas av det onda som drabbar oss och på så vis missar mycket av det goda som 

faktiskt också finns.  

Jag vill avsluta med att även uttrycka min beundran inför medlarnas viktiga och svåra 

arbete. Det är ett krävande uppdrag, som förutsätter stor känslighet och kunskap. I arbetet med 

den här studien har min förståelse av förlåtelsen breddats och fått en tydligare teoretisk 

förankring. Min förhoppning är att den här uppsatsen kan bidra till en ökad kunskap och 

förståelse för förlåtelsens innebörd och del i medlingssamtal. Kanske kan den förståelsen även 

appliceras på fler livsområden, då det precis som Heberlein konstaterar, är ett ämne som är 

aktuellt för alla former av mänskliga relationer. 
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Bilaga 1 
 
Ersta Sköndal högskola 
Herbert Widmans väg 12 
Tel: 08-555 05 000 
E-post: campusskondal@esh.se 
Handledare: Ulf Hammare 
 
 

 
Hej,  
 
Mitt namn är Karin Davidson och jag studerar till socionom vid Ersta Sköndal högskola. Jag skriver 
under våren 2009 min c-uppsats om Medlingssamtal. Syftet med uppsatsen är att tydliggöra och belysa 
förekomsten av förlåtelseprocesser vid medling med anledning av brott och vilka för- respektive 
nackdelar förlåtelse kan ha i medling. (Se intervjuns tema på s.2 i detta informationsbrev.) 
 
Du har blivit kontaktad av mig och tillfrågad om att delta i en intervju eftersom du arbetar som eller 
har uppdrag som medlare i någon del av Stockholms län och därför har många intressanta erfarenheter 
och tankar angående medlingssamtal.  
 
Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta intervjun eller avböja att svara på 
vissa frågor. I resultatredovisningen kommer jag att avidentifiera dig helt, så att det inte är möjligt att 
ta reda på vem du är eller var du arbetar.  
 
Intervjun kommer att ta ca 45-60 min och jag kommer att spela in den med en mp3-spelare för att 
sedan skriva ut den i text. Under tiden intervjumaterialet bearbetas kommer det att förvaras oåtkomligt 
för obehöriga och därefter kommer jag att förstöra materialet då arbetet är avslutat. 
 
Jag hoppas att genom mitt arbete och tack vare din medverkan, kunna bidra till en ökad kunskap om 
medlingens betydelse för brottsoffer och gärningspersoner.  
 
Om du har några frågor eller synpunkter, hör gärna av dig till mig. 
 
Med vänliga hälsningar/ 
 
Karin Davidson 
Tel. xxx- xxx xx xx 
karin_dav@yahoo.se 
  
 
 
Jag har tagit del av ovanstående: 
 
 
 
__________________________ _____________________  
Namn   Datum 
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Intervjun kommer att behandla frågor angående: 
 

• Dina tankar kring och förhållningssätt till förlåtelse vid medling. 

• Dina tankar kring förekomsten av och uttryck för förlåtelse i ditt arbete med medlingssamtal 

då brottsoffer och gärningsperson möts. 

• Dina tankar om vad förlåtelse kan ha och har för betydelse för parterna i medlingssamtalet. 

• Dina tankar om för- respektive nackdelar med förlåtelse i mötet mellan brottsoffer och 

gärningsperson i medlingssamtal. 
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Bilaga 2 
Intervjuguide för intervjuer med medlare verksamma i Stockholms län. 
 
Syftet med intervjun och mitt uppsatsarbete är att tydliggöra och belysa förekomsten av 

förlåtelseprocesser vid medling med anledning av brott och vilka för- respektive nackdelar förlåtelse 

kan ha i medling. Forskningsfrågan i arbetet är i vilken utsträckning förlåtelse är och bör vara en del 

av medlingssamtal.  

 
Frågeställningar:  

1. Vilket förhållningssätt har medlarna till betydelsen av förlåtelse vid medling? 

2. Hur ser medlarna på förekomsten av och uttryck för förlåtelse i deras arbete med 

medlingssamtal?  

3. Vad anser medlarna att förlåtelse kan ha och har för betydelse för parterna i 

medlingssamtalet? 

4. Vilka för- respektive nackdelar kan medlarna se med förlåtelse i mötet mellan brottsoffer 

och gärningspersoner? 

 

Tema 1: Informantens tankar kring och förhållningssätt till förlåtelse vid medling. 

 

• Kan du berätta vilka tankar ordet förlåtelse i samband med ditt arbete som medlare väcker hos 

dig? 

• Vad betyder/innebär förlåtelse enligt dig? 

• Vad tänker du att förlåtelse har för innebörd i ditt arbete som medlare?  

• Har du funderat på förlåtelsens inverkan i arbetet med medling förut och i sådant fall vilka 

tankar har du haft då? 

 

Tema 2: Informantens erfarenhet av förekomst och uttryck för förlåtelse i deras arbete med 

medlingssamtal. 

 

• Har du några exempel på händelser/situationer då uttryck för förlåtelse har förekommit i ditt 

arbete som medlare? Berätta gärna. 

 

Tema 3: Informantens tankar om vad förlåtelse kan ha och har för betydelse för parterna i 

medlingssamtalet. 

• Vad tror du förlåtelse kan ha för betydelse för brottsoffret? Före, under och efter 

medlingssamtalet. 
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• Vad tror du förlåtelse kan ha för betydelse för gärningspersonen? Före, under och efter 

medlingssamtalet. 

 

Tema 4: Informantens tankar om för- respektive nackdelar med förlåtelse i mötet mellan offer och 

förövare i medlingssamtal. 

 

• Vad tror du att förlåtelse kan ha för för- och nackdelar för brottsoffret?  

• Vad tror du att förlåtelse kan ha för för- och nackdelar för gärningspersonen?  

• Och för dig som medlare, vilka för- och nackdelar kan du tänka dig att ett förlåtelseperspektiv 

kan ha i ditt arbete med medling? 

 

 

Ett stort TACK för din medverkan! 

 

 

Avslutningsvis: Lite kort information om informantens erfarenheter/utbildning (Bandas inte, endast 

anteckningar). 

 

• Vad har du för grundutbildning?  

 

 

• Hur/på vilket sätt har du utbildat dig till medlare?  

 

 

• Hur länge har du varit verksam som medlare? 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


