
Medling 
Ett möte med möjligheter... 
för dig som blivit utsatt för 
eller begått ett brott. 

 

Vad är medling vid brott?  
Medling är ett frivilligt möte där den som har begått ett brott och den som blivit utsatt för brottet 
träffas tillsammans med en utbildad medlare och pratar om det som har hänt.  

Medlaren träffar först parterna enskiltvar för sig, för att förbereda de inblandade förer inför 
medlingsmötet.  

Medling kan ske ivid brott som till exempel misshandel, olaga hot, rån, stöld, övergrepp i rättssak, 
skadegörelse, och snatteri.  

Initiativet till medling kommer oftast från polisen eller från socialtjänsten.  

Medling är en bra möjlighet till nystart mellan människor i situationer där polis och socialtjänst blivit 
inkopplade. 

 

För dig som begått ett brott  
Du får en chans att Du får möjlighet att göra något som kan bli betydelsefullt för dig och för den som 
blivit utsatt, genom att:  

• förklara dig, och du får en möjlighet att be om ursäkt för det du gjort.  
• Du kan visa att du tar ansvar för dina handlingar.  
• Du kan ges möjlighet att gottgöra skadan genom att göra en överenskommelse med den du 

utsatt för brott.  

Du får möjlighet att göra något som kan bli betydelsefullt för dig och för den som blivit utsatt.  

 

För dig som utsatts för brott  
Du gesfår möjlighet att berätta om din upplevelse av brottet och vilka konsekvenser det medförthaft.  

Du får möjlighet att ställa frågor till den som har utsatt dig för brott.  

DetAtt reda ut händelsen kan minska rädsla och otrygghet inför framtiden.  

 

Medling är alltid frivilligt.  
Det ersätter inte rättegång/straff, men åklagare blir underrättad. 

Kommentar [BD-S1]: Bilden skulle 
kanske varit bättre med två utsträckta 
händer, som belyser ämnet bättre? 

Kommentar [BD-S2]: Var och hur ska 
de träffas? Är det någon plats som ni 
bestämmer eller är det frivilligt? 
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Kommentar [BD-S3]: Kanske kan man 
utveckla här lite. På vilket sätt kan det 
minska rädsla och otrygghet? 



 

Kontakta oss 
Medlingsverksamheten 
i Helsingborg 

Michael Olsson 
Telefon: 042 - -10 43 06 
E-post: medling@helsingborg.se 
helsingborg.se 
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