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SAMMANFATTNING 
Den här studien riktar fokus mot emotioner inom medling. Det övergripande syftet har varit 

att öka kunskapen om medlares strategier för att hantera konfliktparters emotioner, vilket har 

undersökts genom intervjumetodik. Studien belyser fyra huvudteman som innehåller ett flertal 

olika strategier med respondenternas tillhörande resonemang. Medlaren har makten och 

konfliktparterna har makten är två huvudteman som består av strategier som kontrasterar mot 

varandra. Huvudtemana stödja och klargöra respektive stämning innehåller ytterligare 

strategier för att hantera konfliktparters emotioner. Strategierna som åskådliggörs omgärdas av 

både kritik och stöd inom tidigare forskning och därutöver belyses strategier och resonemang 

som inte är i fokus inom aktuell forskning kring medling och emotioner. Studien pekar på 

tendenser som kan användas för att utveckla, korrigera och komplettera befintliga teorier och 

modeller, även om behovet av liknande studier är stort. Dessutom medvetandegörs olika 

strategier som har god möjlighet att tillämpas bland medlingspraktiker. 
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ABSTRACT 
English title: Emotions in focus. Mediators’ strategies for dealing with disputants’ emotions.  

 

This dissertation focuses on emotions in mediation with the overall aim to increase knowledge 

about mediation strategies for dealing with disputants’ emotions, studied through interview 

methodology. The study illuminates four major themes containing different strategies 

accompanied by the respondents’ reasoning. The mediator has power and the disputants have 

power are themes which include strategies that contrast each other. The themes support and 

clarify, and atmosphere, contain additional strategies for handling disputants’ emotions. The 

presented strategies are surrounded by both criticism and support within prior research and 

moreover the study highlights strategies that are not in focus within current research regarding 

mediation and emotions. The study points out tendencies that can be used to develop, adjust 

and complement existing theories and models, even though there is a great need for similar 

studies. In addition, the study puts light on strategies that have good potential to be used by 

mediators in practice.  
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INTRODUKTION 
Interpersonella konflikter genomsyrar i princip alla människors vardagliga liv i olika 

omfattning. Konflikter mellan människor kan ses som resultatet av en serie emotionella 

händelser som lämnar emotionella avtryck och påverkar den aktuella relationen (Jones & 

Bodtker, 2001). Jordan och Lundin (2001) belyser att människor i konflikt tenderar att ha en 

minskad medveten kontakt med sina emotioner, samtidigt som det är just emotionerna som 

driver dem i konflikten. Ibland blir konflikter så infekterade att de leder till en djupgående 

emotionell påverkan, som tycks bli långvarig eller till och med bestående. Då kan det krävas 

professionell hjälp för att hantera konflikten. Medling är en konflikthanteringsmetod, som 

innebär att en utomstående neutral medlare hjälper två eller fler konfliktparter att frivilligt nå 

en gemensam och acceptabel lösning på sin konflikt (Kruk, 1997). Tidigare forskning har 

poängterat emotioners centrala roll inom konflikter (Galtung, 1996; Jones, 2000), men 

forskningen kring emotioner kopplat till medling är ändock begränsad. Jones (2006) menar att 

emotioner inom medling inte bör betraktas som en sidoeffekt av konflikter, utan snarare som 

konflikternas ramverk. I linje med detta argumenterar ett flertal forskare för att själva 

sakfrågan inte alltid är viktigast inom medling, utan att det kan vara viktigare för konfliktens 

lösning att medlaren fokuserar på parternas emotioner och relationer (Bush & Folger, 2005; 

Jones & Bodtker, 2001; Norman & Öhman, 2011). Oavsett vad som är viktigast måste alla 

medlare förhålla sig till de emotioner som uppstår hos konfliktparterna under medlingen och 

således även hantera dem. Epstein och Epstein (2010) menar till och med att en medlares 

förmåga att hantera parters emotioner ofta utgör kärnan för huruvida medlingsprocesserna 

resulterar i framgång. Samtidigt finns det forskning som indikerar att medlare behöver mer 

träning i att hantera emotioner inom medling (Jones, 2006; Schreier, 2002). Mot denna 

bakgrund riktar den här studien fokus mot medlares strategier för att hantera konfliktparters 

emotioner under medlingsmöten.  

Medling används inom en rad olika områden, men den här studien belyser medling på 

individnivå där det finns en relationell, personlig och terapeutisk aspekt, snarare än medling 

som tangerar förhandling där affärsmässiga, juridiska, ekonomiska eller politiska förtecken är 

primära. Gränserna häremellan är förvisso flytande; exempelvis kan det finnas personliga 

aspekter i juridiska medlingar och juridiska aspekter i medlingar som har en tydlig relationell 

bakgrund. Medling som har en sådan tydlig relationell, personlig och terapeutisk aspekt är till 

exempel medling vid brott (se t.ex. Brottsförebyggande rådet, 2008; Marshall 1991; Umbreit 

& Coates, 1993), grannmedling (se t.ex. Harrington & Merry, 1988; Schwebel, Schwebel & 

Schwebel, 1985), familjemedling (se t.ex. Flannery, Montemayor, Eberly, & Torquati, 1993; 
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Gottman, 1994; Prager, 1991), skolmedling (se t.ex. Cameron & Dupuis, 1991; Maxwell, 

1989) och arbetsplatsmedling (se t.ex. Jordan, 2015; Nabatchi, Blomgren Bingham & Good, 

2007). Det är sedan 2008 obligatoriskt för svenska kommuner att erbjuda medling vid brott 

om lagöverträdaren är under 21 år (Socialstyrelsen, 2012) och avsikten är att det kan fungera 

brottspreventivt och rehabiliterande och därmed gagna såväl de involverade individerna som 

samhället i stort (SOU 2000:105). Grannmedling syftar, precis som namnet antyder, på 

medling mellan konfliktparter som bor grannar och ofta angränsar grannmedling till medling 

vid brott. Oavsett medlingens användningsområde består medlingsprocessen många gånger av 

dels för- och eftermöten där medlaren och respektive konfliktpart träffas enskilt, dels ett eller 

flera medlingsmöten där medlaren och alla konfliktparterna träffas samtidigt.  

Som redan poängterats är medling och emotioner tätt sammankopplade (Epstein & 

Epstein, 2010; Jones, 2006; Jones & Bodtker, 2001; Ladd, 2005; Norman & Öhman, 2011). 

Trots detta menar Bush och Folger (2005) att medling ofta begränsas till syften rörande 

överenskommelser, vilket leder till ett korttidsfokus som förbiser underliggande behov som är 

viktiga på lång sikt. Ett sätt att fokusera på emotioner är att sträva efter konflikttransformation, 

vilket innebär att den destruktiva interaktionen mellan konfliktparterna transformeras för att 

därigenom skapa goda relationer och förtroende mellan parterna (Bush & Folger, 2005). 

Mayer (2004) menar dock att konflikttransformation ibland är irrelevant och till och med kan 

strida mot parternas önskningar som istället kan handla om att nå en överenskommelse 

rörande den specifika sakfrågan. Samtidigt finns det forskning som visar att de 

mellanmänskliga interaktioner som sker inom ramen för en konflikt kan influera framtida 

interaktioner med andra människor (Gayle & Preiss, 1998) och arbetsplatsklimat (Friedman, 

Tidd, Currall & Tsai, 2000). Givet att konflikter och emotioner är tätt sammankopplade 

(Epstein & Epstein, 2010; Jones, 2006; Jones & Bodtker, 2001; Norman & Öhman, 2011) och 

formas genom sociala relationer kan detta sägas hänga samman med att emotioner som 

förekommer en specifik dag tenderar att vara kopplade till dåtiden, samtidigt som de ofta 

påverkar framtiden (Picard & Siltanen, 2013). Sammantaget skulle detta kunna tyda på vikten 

av att medling inte enbart fokuserar på sakfrågor, utan även på de emotioner som påverkar 

relationer och interaktioner. Det finns ett antal olika traditioner inom medling och följaktligen 

även många olika ingångar och åsikter gällande hur medlingens fokus bör disponeras (se 

Norman & Öhman, 2011 för en översikt över olika  medlingstraditioner, samt Rosenberg, 

2003 för nonviolent communication i medling), men medling som på något sätt fokuserar på 

parternas relation kanske innebär att medlarens hanterande av parternas emotioner får en 
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särskilt betydelsefull roll, även om alla medlare måste hantera parternas emotioner på ett eller 

annat sätt.  

Det finns en akademisk och fenomenologisk bredd gällande definitioner av emotioner 

och ofta används begrepp såsom känslor, affekt och humör som synonymer (se Lewis & 

Havland, 1993 för en översikt). Inom samhällsvetenskap förhåller sig de flesta skolor dock till 

emotioner som något bestående av en fysiologisk, en kognitiv och en expressiv komponent 

(Jameson, Bodtker & Linker, 2010; Lazarus, 1994). Jones och Bodtker (2001) beskriver att 

den fysiologiska och den kognitiva komponenten av emotioner är viktig avseende hur 

individer själva upplever emotioner, medan den expressiva komponenten av emotioner är 

avgörande för hur omgivningen uppfattar individers emotioner. Baserat på denna uppdelning 

redogör de för två typer av teorier kring emotioners fysiologiska aspekter som de menar är 

speciellt användbara för att förstå medlingssituationer, nämligen teorier kring emotional 

flooding respektive emotional contagion (Jones & Bodtker, 2001). Emotional flooding innebär 

att människor blir överösta av emotioner och således hindras från att tänka och agera 

strategiskt. Enligt Jones och Bodtker (2001) finns det olika strategier som medlare kan 

använda för att hantera detta, till exempel kan medlaren låta parterna fylla i enkäter när 

flooding aktualiseras under en pågående medling. Emotional contagion är nära 

sammankopplat med flooding och handlar om hur emotioner ”smittar av sig” mellan individer, 

vilket kan utlösa konflikter. Vidare kan den expressiva komponenten av emotioner, som kan 

kallas för emotionsuttryck/emotionella uttryck, både skapa en konflikt och reflektera en 

konflikt. Denna emotionskomponent inbegriper hur människor verbalt och ickeverbalt 

kommunicerar det de känner eller det de vill att omgivningen ska tro att de känner (Jones & 

Bodtker, 2001). Jones och Bodtker (2001) menar att emotioner tenderar att kommuniceras 

ickeverbalt i första hand genom ansiktsuttryck och kroppsspråk och Ekman och Friesen (1975) 

pekar på att kroppsspråket får en tydligare roll ju intensivare emotionen är. I linje med detta 

finns det forskning som belyser att många människor saknar en tillräckligt rik emotionell 

vokabulär (Salovey & Sluyter, 1997) för att uttrycka sina emotioner ”effektivt” (Jones & 

Bodtker, 2001, s. 224, min översättning). I relation till detta menar Jones och Bodtker (2001) 

att analyser av emotionsuttryck kan hjälpa medlare att förstå parters emotionella upplevelser, 

men samtidigt menar de att medlare bör vara varsamma gällande tron på sina analysers 

korrekthet. De menar nämligen att forskning kring ickeverbala uttryck visar att de flesta 

människor ”är ganska inkompetenta på att avkoda emotionella uttryck”, särskilt om uttrycket 

innehåller olika typer av emotioner, såsom ilska och sorg, samtidigt (Jones & Bodtker, 2001, 

s. 226, min översättning). Det finns dock forskning som visar att människor rent generellt är 
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bra på att avläsa ansiktsuttryck som reflekterar någon av följande emotioner: glädje, 

ledsamhet, ilska, rädsla, förvåning eller avsky (Ekman & Friesen, 1975). Trots detta 

argumenterar Jones (2006) på liknande sätt som Jones och Bodtker (2001) och menar att 

medlare traditionellt inte är särskilt tränade i att tolka alla de olika ledtrådar som emotionella 

uttryck består av, såsom ansiktsuttryck, gester, kroppsspråk, ordval och röstlägen (se Planalp, 

1999 för en översikt gällande vad emotionella uttryck kan inbegripa). När medlare ska tolka 

konfliktparters emotioner bör beaktas att Remlands (1999) forskning pekar på att ickeverbala 

uttryck förefaller vara mer pålitliga ledtrådar än verbala uttryck. 

I Lazarus (1991) appraisal theory åskådliggörs vikten av att medlare hjälper 

konfliktparterna att prata om sina känslor, något som även Jones och Bodtker (2001) 

poängterar. Med utgångspunkt i appraisal theory, samt i Burleson och Goldsmiths (1998) 

arbete med stöttande meddelanden, har Jones och Bodtker (2001) föreslagit specifika frågor 

som medlare kan använda i arbetet med att locka fram emotionell kommunikation hos 

konfliktparter i medling. Frågorna syftar till att dels hjälpa parterna att identifiera sina 

emotionella upplevelser, dels hjälpa parterna att omvärdera situationen och se alternativa 

möjligheter för konflikten. De ger förslag på frågor såsom ”vad känner du?” och ”vet du 

varför du känner på det här sättet?” (Jones & Bodtker, 2001, s. 236, min översättning).  

Med avstamp i Jones och Bodtkers (2001) arbete har Jameson, Bodtker och Linker 

(2010) testat och vidareutvecklat tidigare teorier till en teoretisk modell som innehåller fem 

typer av medlingsstrategier för att framkalla kommunikation kring emotioner under 

medlingsmöten. Dessutom innehåller modellen utsagor om strategiernas potentiella effekter. 

Deras arbete bygger på en idé om att medlare som använder emotionsfokuserade strategier 

kan tänkas 1) lyckas blottlägga underliggande problem som är viktiga i medlingsprocessen, 2) 

öka förståelsen mellan konfliktparterna, och 3) underlätta konflikttransformation (för 

definition se s. 2). Eftersom Jamesons et al. (2010) studie är en av få som identifierar olika 

medlingsstrategier redogörs det för strategierna närmare i det följande. Granting legitimacy 

innebär att medlaren verbalt eller icke-verbalt bekräftar parternas emotionsuttryck genom att 

till exempel nicka, le eller expressivt uttrycka empati. Encourage emotional perspective taking 

handlar om att medlaren gör en part uppmärksam på hur en viss aspekt ter sig utifrån den 

andra partens perspektiv. Paraphrase emotion innebär att medlaren parafraserar partens 

emotioner genom att exempelvis säga: “Jag hör att du är lite frustrerad eller lite obekväm när 

det gäller hur relationen har utvecklats efter den första tiden” (Jameson et al. 2010, s. 39, min 

översättning). Encourage emotion identification innebär att medlaren ställer direkta frågor om 

hur parterna känner sig, samt genom frågor försöker förtydliga de emotioner som de tror att 
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parterna uttrycker. Confront avoidance of emotion är en strategi som handlar om att medlaren 

konfronterar parterna då hen misstänker att någon känner något som hen är motvillig att visa, 

antingen för medlaren, för den andra konfliktparten eller för båda. Jamesons et al. (2010) 

empiri har samlats in genom observationer av simulerade medlingsmöten, men i framtiden 

önskar de även intervjua medlare om huruvida de använder strategierna som har identifierats – 

eller om medlare använder andra eller ytterligare strategier i praktiken.  

 Även Tjersland (1997) har studerat medlares strategier för att hantera konfliktparters 

emotionella reaktioner under medlingsmöten. Med utgångspunkt i observationer av 

familjemedling, feedback från konfliktparter, samt tidigare teoribildning, har Tjersland (1997) 

identifierat två olika typer av strategier för detta, nämligen structuring approaches respektive 

confirming and meaning-expanding approaches. Det förstnämnda förhållningssättet består av 

exempelvis kommunikationsregler och att ta pauser; strategier som syftar till att stoppa och 

reducera attacker och emotionella utbrott som skapar hinder för medlingens syfte. Under 

själva samtalet fungerar medlaren som en mötesordförande som till exempel ansvarar för att 

parterna talar en i taget, samt stoppar parterna om de avbryter varandra eller inleder 

”pingpong-matcher” (Tjersland, 1997, s. 110, min översättning). Liknande strategier 

identifierades även i Lunds (2000) studie om lärande bland traineemedlare. Tjerslands (1997) 

confirming and meaning-expanding approaches handlar om olika strategier som bekräftar och 

skapar utrymme för emotionella utbrott. Medlaren kan till exempel visa respekt för de 

emotioner parterna bär på, reflektera det som sägs, säga sådant som påminner om det som 

sägs, göra tolkningar av det som sker i rummet, samt sammanfatta sekvenser i samtalet och 

ställa ytterligare frågor. När parterna attackerar varandra kan medlaren definiera det som 

”klokt och korrekt” att de uttrycker sin besvikelse (Tjersland 1997, s. 111, min översättning). 

Dessa strategier handlar således om att medlaren accepterar emotionella reaktioner och söker 

efter olika tolkningar av emotionerna, men structuring approaches används ofta parallellt, 

särskilt när parterna upprepar sig gång på gång (Tjersland, 1997).   

Norman och Öhman (2011) argumenterar för att det är viktigt att medlaren låter parterna 

”lufta sina känslor under organiserade former” och beskriver ett antal möjliga strategier för 

detta (s. 40). De poängterar vikten av att medlaren har ett aktivt lyssnande, vilket kan innebära 

att medlaren 1) ställer öppna frågor som inte kan besvaras med ja eller nej, 2) upprepar 

nyckelord för att försöka få parterna att utveckla sin berättelse, 3) parafraserar det parterna 

säger för att försäkra sig om att hen har uppfattat rätt, samt 4) bekräftar känslouttryck genom 

att benämna de känslor hen uppfattar förekommer i rummet. Dessutom menar Norman och 

Öhman (2011) att medlaren i samband med mycket starka emotioner som riskerar att äventyra 
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medlingsmötet kan skapa pauser där parterna får utrycka sina emotioner enskilt med 

medlaren. 

Slutligen kan sägas att Jones (2006) föreslår tre övergripande förmågor som medlare kan 

ha användning för i arbetet med att uppmärksamma och hantera emotioner inom medling. Den 

första förmågan handlar om att tolka konfliktparternas emotionella upplevelse, vilket hänger 

samman med medlarens förmåga att avläsa ledtrådar kring kommunikation rörande emotioner. 

Den andra förmågan handlar om att ställa frågor som hjälper konfliktparterna att förstå och 

formulera sina egna emotionella upplevelser. Den tredje förmågan handlar om att ställa icke-

direkta frågor som underlättar för konfliktparterna att se möjliga alternativ som leder till att de 

emotioner som skapar hinder i konflikthanteringsprocessen omvärderas.  

Mot bakgrund av ovanstående kan konstateras att tidigare forskning inom ämnesområdet 

har bidragit med rena teoretiska artiklar, empiriska kartläggningar av strategier, samt analyser 

av strategiernas potentiella effekter. Forskning kring medlares strategier för att hantera 

konfliktparters emotioner är dock begränsad, detta gäller i synnerhet forskning som belyser 

aspekter kring medlares motiv avseende när, hur och varför sådana strategier används. Som 

redan nämnts har Jameson et al. (2010) poängterat behovet av att intervjua medlare rörande 

användandet av strategier för att hantera konfliktparters emotioner. Denna studie avser därför 

bidra med kunskapsutveckling gällande medlares resonemang om strategier för att hantera 

konfliktparters emotioner under medlingsmötet, då detta inte är i fokus inom aktuell forskning 

kring medling och emotioner. 
 
Syfte och frågeställning 

Det övergripande syftet med studien är att öka kunskapen om medlares strategier för att 

hantera konfliktparters emotioner. Mer specifikt är syftet att bidra med ökad kunskap om 

medlares resonemang gällande strategier som de tillämpar under medlingsmöten för att dels 

hantera konfliktparternas emotioner i olika situationer, dels hjälpa parterna att kommunicera 

om sina emotioner. Fokus vid genomförandet av studiens empiriska arbete har varit att 

besvara följande frågeställning: Hur upplever medlare att de under medlingsmöten tillämpar 

strategier för att hantera situationer där konfliktparters emotioner är i fokus?  

Avsikten med studien är att generera lärdomar som medlare kan få direkt användning för 

i sitt praktiska arbete, samt att bidra till att minska en vetenskaplig lucka som berör medlares 

strategier och resonemang avseende att hantera konfliktparters emotioner. Detta motiverar 

studiens genomförande både utom- och inomvetenskapligt.  
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METOD 
Eftersom den här studien strävar efter en fördjupad förståelse av strategier för att hantera 

konfliktparters emotioner inom medling bygger den på ett kvalitativt förhållningssätt. I 

enlighet med Allwood och Erikson (2010) motiveras den kvalitativa ansatsen av behovet att 

analysera kvaliteterna, nämligen strategier, positioner och intentioner, kopplat till de aktuella 

situationerna. Mer specifikt är detta en tematisk induktiv kvalitativ intervjustudie (se Braun & 

Clarke, 2006 för tematisk analys) som ämnar belysa hur respondenterna tolkar sina 

erfarenheter, hur de konstruerar sina världar och vilken mening de attribuerar sina erfarenheter 

(jmf. Merriam & Tisdell, 2015). Det induktiva förhållningssättet motiveras dels av att tidigare 

forskning är begränsad och således fanns ett behov av en explorativ ingång, dels av avsikten 

om att i möjligaste mån låta empirin vara styrande, snarare än tidigare teorier.  
 
Deltagare och urval 

Deltagarna rekryterades genom ett strategiskt urval, vars strävan var 1) jämn könsfördelning1, 

2) minst ett års erfarenhet som professionell medlare, 3) att medlarna skulle arbeta på olika 

arbetsplatser för att öka möjligheterna för olika arbetssätt, 4) en variation gällande typ2 av 

medling, dock inom ramen för medling på individnivå där det finns en tydlig relationell, 

personlig och terapeutisk aspekt. Motiveringen till dessa avvägningar är dels att medlarna 

skulle ha tillräcklig erfarenhet för att kunna resonera kring den aktuella forskningsfrågan, dels 

att sampla för heterogenitet (se Allwood & Erikson, 2010). Valet av de specifika 

urvalskriterierna som strävade efter heterogenitet gjordes med grund i en förstudie som gav 

förståelse för forskningsfältet. Studiens deltagare bestod av nio medlare, varav fem kvinnor 

och fyra män, som primärt hade erfarenhet från arbete med medling vid brott, grannmedling, 

skolmedling, medling mellan arbetskollegor, samt familje- och släktmedling, inklusive 

medling vid separationer. Respondenternas erfarenhet som medlare varierade från två år till 

närmare 40 år, varav drygt hälften av dem hade minst 20 års erfarenhet.  
 
Tillvägagångssätt 

Initialt gjordes en mindre kartläggning av potentiella deltagare, såväl inom offentlig som 

privat sektor. Dessa kontaktades via mail eller telefon beroende på tillgängliga 

kontaktuppgifter och informerades om studiens övergripande syfte, tidsåtgång och studiens 

etikkrav (se bilaga A). Varje intervju pågick i ca en och en halv timma och genomfördes på 

respondentens arbetsplats, i respondentens hem eller på en avskild offentlig plats, beroende på 
                                                
1 Här avses juridiskt kön, men det utesluter inte att individen identifierar sig på annat sätt.  
2 Med typ av medling avses vilka konflikttyper medlaren arbetar med, dvs. om medlaren arbetar med medling vid brott, 
familjemedling, grannmedling eller någon annan typ av medling. 



 

8 
 

den enskilda respondentens behov och önskemål. En av intervjuerna genomfördes dock via 

Skype på grund av att respondenten hade drabbats av en långvarig sjukdom. 
 
Design och dataanalys 

Intervjuerna genomfördes med grund i en semistrukturerad intervjuguide (se bilaga B) och 

därefter transkriberades de, samt kodades och analyserades med hjälp av induktiv tematisk 

analys (se Braun & Clarke, 2006). Hela forskningsprocessen har varit induktivt orienterad (se 

Christensen, 2004). Mer specifikt innebär detta att framtagandet av intervjuguiden vägleddes 

av tidigare forskning och teorier (t.ex. Jameson et al., 2010; Jones & Bodtker, 2010; Tjersland, 

1997) på så sätt att detta bidrog till att generera övergripande teman som undersöktes, men de 

teoretiska begreppen användes inte för att formulera specifika intervjufrågor. En annan aspekt 

som påverkade utformningen av intervjuguiden var vilka frågor som bedömdes vara gångbara 

att prata om under intervjuerna med hänsyn till de aktuella praktiska förutsättningarna. Det 

induktiva förhållningssättet innebär vidare att temana i det empiriska materialet inte 

definierades i förväg, utan istället utkristalliserades med utgångspunkt i empirin. 

Analysarbetet har således inte varit teoristyrt, utan tidigare forskning och teori har snarare 

fungerat som verktyg för att tolka resultaten i relation till en större kontext. Dock är det 

omöjligt att som forskare frigöra sig fullständigt från teoretiska och epistemologiska ramverk, 

vilket innebär att datan inte är kodad i ett induktivt vakuum (jmf. Braun & Clarke, 2006). 

Analysarbetet har pågått kontinuerligt genom hela forskningsprocessen med avsikten att sträva 

efter en rekursiv och dynamisk analysprocess, vars intensitet ökade successivt (jmf. Merriam 

& Tisdell, 2015). Den första mer strukturerade delen av analysarbetet gjordes i samband med 

transkriberingen av materialet då initiala idéer antecknades. I den andra delen av analysarbetet 

genomlästes det transkriberade materialet ett flertal gånger i syfte att skapa en överblick. 

Därefter påbörjades själva kodningsarbetet. Kodningen av datamaterialet genomfördes i flera 

omgångar; först sammanfattades intervjuerna för att skapa en första övergripande bild av 

datan och därefter genomfördes detaljerade kodningar och omkodningar av det fullständiga 

materialet med utgångspunkt i preliminära teman som genererades efterhand. Dessa teman 

förändrades under analysprocessens gång och synliggjorde slutligen olika typer av strategier, 

som kategoriserades i underteman, vilka i sin tur kategoriserades i större huvudteman.  
 
Forskningsetiska ställningstaganden 
Den genomförda studien vilar på ett antal etiska ställningstaganden som har sin grund i 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning (2002). Vid den inledande kontakten med deltagarna informerades de om studiens 
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övergripande syfte, villkoren för deltagande, samt studiens etiska ställningstaganden som var 

direkt relaterade till deltagarna. Att delta i studien har genomgående varit frivilligt 

innebärande att respondenterna som valde att delta har haft möjlighet att avbryta sitt 

deltagande när som helst under processen och utan konsekvenser. Respondenterna har godkänt 

att intervjun spelas in och de fysiska platserna för intervjuerna har varit avskilda för att skapa 

förutsättningar för att kunna tala ostört. Vidare har konfidentialitetskriteriet beaktats genom att 

namn, arbetsplats, geografiskt område, medlingstradition och annat som skulle kunna avslöja 

deltagarnas identitet har tagits bort. Eftersom de som arbetar med medling i Sverige är relativt 

få är det särskilt viktigt att anonymiseringen är rigorös och sträcker sig bortom de mest basala 

anonymiseringsprinciperna. Dessutom har vissa citat valts bort och andra citat använts med 

stor försiktighet och respekt för anonymiteten bland såväl intervjupersonerna som de 

konfliktparter som intervjupersonerna omnämner. Detta för att inte äventyra studiens 

konfidentialitet. För att öka konfidentialiteten ytterligare används ordet hen genomgående i 

texten oavsett den omnämnda individens personliga val av pronomen. Därutöver förvaras det 

anonymiserade datamaterialet oåtkomligt för utomstående och empirin kommer enbart 

användas för forskningsändamål.  

Forskningsetik berör dock inte enbart forskarens eventuella negativa påverkan, utan 

även positiv sådan. Förhoppningsvis kommer den här studien kunna bidra inom- och 

utomvetenskapligt till ökad kunskap och förståelse för medlares roll vad gäller hanterandet av 

konfliktparters emotioner. Det finns dock aspekter gällande studiens etiska dimension som 

inte går att utvärdera förrän i efterhand när studien har spridits, nämligen studiens pragmatiska 

validitet, som berör huruvida forskningsresultatet har bidragit till att hjälpa människor (jmf. 

Allwood & Erikson, 2010). Hit skulle i så fall höra att studien bidrar med ontologisk 

respektive edukativ autenticitet, innebärande att den hjälper medlare och andra att bättre förstå 

sin egen sociala omvärld och få större förståelse för andra människors perspektiv (jmf. 

Allwood & Erikson, 2010). Om detta skulle uppnås skulle resultatet i bästa fall även kunna ha 

bäring gällande sin katalytiska respektive taktiska autenticitet, innebärande att den leder till att 

medlarna faktiskt försöker förbättra sina strategier, samt även får större kontroll över sina liv 

(jmf. Allwood & Erikson, 2010). Slutligen kan nämnas att samtliga intervjupersoner samt 

olika medlingsforum har visat intresse för att ta del av studiens resultat. Mot bakgrund av 

ovanstående bedöms fördelarna med att genomföra studien överväga nackdelarna.  
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RESULTAT 
Den här studien har strävat efter att belysa medlares resonemang rörande strategier för att 

hantera situationer där konfliktparters emotioner är i fokus under medlingsmöten. Baserat på 

empirin kan konstateras att medlare beskriver att de använder ett flertal olika strategier för att 

hantera konfliktparters emotioner. Genom att induktivt analysera strategierna har dessa 

kategoriserats i teman på två nivåer bestående av fyra övergripande huvudteman, som i sin tur 

innehåller mellan två och fem underteman vardera. Huvudtemana är 1) medlaren har makten, 

2) konfliktparterna har makten, 3) stödja och klargöra, samt 4) stämning. I figuren nedan 

illustreras huvudtemana och deras tillhörande underteman (se figur 1). 
 
 

 
 

 

Figur 1. Figuren visualiserar studiens fyra huvudteman med tillhörande underteman. 
 

Medlaren har makten 

Detta huvudtema innehåller strategier där medlaren på olika sätt kan sägas ha makten under 

medlingen. Undertemana är 1) strukturera mötet, 2) emotioner i relation till medlingens syfte 

och 3) ”rätt” emotioner – emotionspaletten och emotionell värderare. 
 

Strukturera mötet. Ett undertema som utkristalliserats i det empiriska materialet är 

strategier som innebär att medlarna strukturerar mötet genom regler grundade i idéer rörande 

respektfullhet och gränssättande (se de två citaten på s. 11). Vanligt förekommande regler i det 

empiriska materialet är att konfliktparterna ska vara respektfulla i termer av att de inte får 

avbryta varandra och inte heller vara högljudda, grimasera, använda svordomar eller kränka 

varandra. Om någon konfliktpart bryter mot reglerna fungerar medlaren som en gränssättare 

som påminner om mötets regler, antingen omedelbart eller efter en kort stund.  
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” ’Ja men medlingen kommer gå till så här att det ska vara ett respektfullt möte, det är viktigt att 
man låter varandra tala till punkt’ […] och upplever jag, eller känner jag, att man inte klarar det 
här så kommer jag markera.” – Intervjuperson 3 
 
”Alltså, jag tror att jag låter de hålla på ett tag och sen bryter jag. Då är jag ju den som avbryter 
då och säger ’det här är oacceptabelt, nu stannar vi här för det här blir inte bättre liksom och de 
andra har också saker att göra’.” – Intervjuperson 8 

 

I intervjustudien framkom att om emotionerna intensifieras kan medlaren fråga om parterna 

behöver en paus alternativt avgöra själv att mötet behöver en paus, exempelvis om någon blir 

aggressiv. Ibland fungerar dock frågan i sig som en vändpunkt i samtalet så att pausen inte 

behöver förverkligas. Flera respondenter beskriver att de använder sig av olika typer av 

pauser; i vissa fall ombeds den ena konfliktparten att gå ut till exempel på en kort promenad, i 

andra fall talar medlaren enskilt med respektive konfliktpart. Syftet med pauser beskrivs vara 

att stämma av hur parterna mår, att skapa andrum för att emotionerna ska stabiliseras och att 

undersöka hur processen ska fortskrida. Det framkommer också att om emotionerna tar över 

fullständigt och omöjliggör medlingen kan medlaren avbryta mötet helt genom att exempelvis 

säga ”jag tror det är läge för att bryta här, det här funkar inte” (citat från intervjuperson 9).  

Även om nästan alla respondenter poängterar att alla emotioner är tillåtna under 

medlingen visar det sig att många av de uttryck som emotioner kan medföra inte alltid 

tolereras, särskilt inte då det handlar om ilska och aggressivitet (se citaten nedan).  
  

”Alltså, alla känslor är tillåtna, alla starka känslor är tillåtna, men det är inte ok att göra vad som 
helst i medlingsrummet. Så att…vi har ju riktlinjer och är det så att någon blir så upprörd – jag 
skulle säga upprörd, det kan ju vara en kombination av att man blir både arg och ledsen – så att 
man ställer sig upp eller…man vill försöka ta sig därifrån så brukar jag säga att ’ska vi ta en 
paus?’.” - Intervjuperson 2 

 
”Man kan säga såhär: det finns ju olika grader och är det så att jag tycker det blir så mycket att vi 
egentligen inte kan genomföra något samtal då markerar jag det genom att säga att ’det här funkar 
inte, det funkar inte för mig när du skriker’ […] Jag säger inte att man inte får vara arg eller att 
man måste lugna sig, men jag markerar att det får inte vara för mycket för då går det inte.” – 
Intervjuperson 1 

 

Emotioner i relation till medlingens syfte. I det empiriska materialet åskådliggörs 

strategier som inbegriper att medlare analyserar huruvida det som sker i rummet gynnar 

medlingens syfte eller inte. I stunden förefaller detta syfte grunda sig i medlarens uppfattning, 

även om medlaren ibland har byggt bilden av syftet tillsammans med konfliktparterna under 

den pågående processen, inklusive förmötesperioden. Mer konkret framkommer det att 

medlare kan påtala situationer där de upplever att konfliktparterna förefaller ha ett syfte som 

inte är i linje med det syfte som medlaren anser bör gälla; om exempelvis en butiksägare under 

ett medlingsmöte uppfostrar en snattare om vad som är rätt och fel kan medlaren poängtera att 

hen istället ska redogöra för konsekvenserna för butiken. Nedan finns ett annat exempel 
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rörande emotioner i relation till medlingens syfte, där medlaren bedömer att 

emotionsuttrycken missgynnar syftet och således avbryts mötet. 
 

”…men att till exempel ’ja men det var rätt åt dig, du får skylla dig själv att jag slog dig’. För då 
är man inte där av rätt syfte, anser jag. […] Då har jag snarare sagt att ’det är ingen idé att vi har 
en medling för du är inte här av rätt anledning’.” – Intervjuperson 3 
 

Vidare framkommer exempel på att medlare stöttar parterna att korrigera sina emotionsuttryck 

när medlaren anser att dessa inte gynnar medlingsmötet. Nedan finns ett exempel på hur en 

medlare dels påtalar problematiken, dels hjälper konfliktparterna att komma vidare på ett mer 

konstruktivt sätt som gynnar syftet.  
 

”Att säga att ’när du säger såhär till honom eller till henne så tror jag att det…eller så tycker inte 
jag att det gynnar det vi håller på’ […] ’Därför att då stänger sig samtalet’ eller ’jag vill att vi ska 
kunna prata för annars är det meningslöst att vara här’ och så. ’Så vad behöver du för att liksom 
lugna dig lite eller för att det ska hända nånting här?’ […] ’När du säger så här och såhär till 
Kajsa, så tror jag att Kajsa tar åt sig det som en kritik eller som en anklagelse och tanken är ju att 
vi, så att säga, ska komma vidare. Och anklagelser gynnar inte, så kan ni formulera det igen? Vad 
exakt är det som du reagerar på? Vad är det som Kajsa gör som får dig att blir arg?’. ’Ja, hon gör 
såhär och såhär’. ’Mm, i vilken situation gör hon det?’. ’Hon gör så och så’. Och sen frågar jag 
Kajsa. Och då blir det ju lite av en förhandling, fast ändå inte. ’Kajsa, stämmer det?’.”  
– Intervjuperson 1 

 

”Rätt” emotioner – emotionspaletten och emotionell värderare. Det här undertemat 

berör strategier som inbegriper att medlaren bedömer huruvida konfliktparternas emotioner är 

”rätt” under medlingen. För det första handlar detta om strategier som innebär att medlaren 

kopplar an till förmötena och de emotioner som medlaren har kännedom om sedan tidigare för 

att bygga en komplett emotionspalett. Begreppet emotionspalett är konstruerat i studiens 

analysprocess och innebär den variation av emotionella uttryck och berättelser om emotioner 

som förekommit under hela medlingsprocessen, inklusive tiden före själva medlingsmötet. 

Detta inkluderar att medlaren bedömer huruvida emotionerna som konfliktparterna uppvisar 

under medlingen är i linje med de emotioner som framkommit under förmötesperioden, något 

som förefaller inbegripa en idé om att emotionerna under förmötena anses vara mer 

autentiska. Konkret innebär detta att medlaren uppmanar parterna att komplettera med den 

information som uteblir, samt att medlaren själv kan fylla i luckor i konfliktparternas 

berättelser. Se de två citaten nedan för exempel.  
 

”Men jag hade ju kännedom…jag visste ju vad vi hade pratat om innan, vad som var viktigt och 
vad man vill förmedla och om man då…likväl som känslan där, man berörde det, men man tog det 
inte hela vägen ut [under medlingsmötet, min anm.]. ’Kan du utveckla det? När vi pratade om det 
var det som så att du ville väldigt gärna framföra detta’, ’nej, men jag vågar inte’, ’vill du att jag 
ska säga vad vi pratade om?’, ’ja, det kan du göra’. Så på nåt sätt fungerar jag ju som katalysator 
där då…att förmedla det som har framkommit för att på nåt sätt nå helheten. […] Och få personen 
att sätta ord och beroende då på förmåga så kunde det ju då bli långa utläggningar på tio minuter 
eller på tre ord. Var det bara tre ord så fick jag hjälpa till att måla: ’Men när vi träffades [på 
förmötena, min anm.] så sa du detta, vill du berätta något mer om det?’.” – Intervjuperson 4 
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”Det kunde väl vara att jag säger ’men Kalle, när vi pratade innan [på förmötena, min anm.] så 
berättade du det här, hur tänker du kring det nu [på medlingsmötet, min anm.]? Du berättade att  
du var arg på Kajsa för att hon tog ditt spel, hur tänker du kring det här idag?’ ”  
– Intervjuperson 3 

 

För det andra berör det här undertemat värdering av emotionella uttryck. Några av 

respondenterna använder sig själva som exempel under medlingen såsom ”om det hade varit 

jag så hade jag blivit jättearg, är inte du arg?” (citat från intervjuperson 1). Det är dock inte 

nödvändigtvis sant att medlaren hade blivit arg, utan strategin handlar om att ytterligare 

undersöka parternas underliggande emotioner om medlaren bedömer att personen i fråga 

borde vara arg. Den här strategin inbegriper således förväntningar på parternas emotioner; till 

exempel att man bör vara ångerfull om man har begått ett brott och ledsen om man har blivit 

utsatt för brott. Några av de intervjuade värderar även om emotionsuttrycken under medlingen 

är i paritet till den aktuella konfliktens konsekvenser som är orsaken till att parterna 

överhuvudtaget befinner sig i en medlingsprocess (se citatet nedan).  
 

”På nåt sätt värdera när känslan är stark nog i förhållande till vad som skett. Att ok, nu är du 
orimligt arg över att han har målat sitt namn på ditt elskåp – som han dessutom har målat om. Nu 
kanske vi får sansa oss lite. Eller: nu kanske vi är lite överslätande här utifrån att du har mist ett 
öga eller att din bror blev knivhuggen så…det kanske var lite allvarligare än det du sa nu. Nu sa 
jag ju inte så, men som exempel så på nåt sätt…som nån form av moralisk värderare…det är ett 
konstigt ord, men…lite så var det nog.” – Intervjuperson 4 

   

Syftet med att blottlägga ”rätt” emotioner förefaller vara att skapa förståelse för vad konflikten 

har inneburit i sin helhet för att sedermera kunna gå vidare i konflikthanteringsprocessen. 

Några av respondenterna är dock kritiska till att driva fram emotionsuttryck, dels för att de 

menar att det inte nödvändigtvis är ett rimligt tillvägagångssätt för att bearbeta emotioner, dels 

för att de menar att medlaren inte har kännedom om huruvida den aktuella personen har ett 

socialt skyddsnät som stöd efter medlingens slut (se citatet nedan).   
 

”Ofta vill man ju se en person ledsen, på nåt sjukt sätt är det ju så att man tänker att: ’Nu 
bearbetar han, visa känslor, fram med dem bara!’ [intervjupersonen ironiserar, min anm.]. Men det 
är ju inte alls sant att det är så, det är bara så vi väljer att tolka det. Och jag är fullt medveten om 
att den personen går ut härifrån och då vet jag inte vad den kommer att gå ut till. Ofta är det ju ut 
till väldigt kloka kamrater och familj, så man har stöd runt omkring, men det är ju inte alltid det är 
så.” – Intervjuperson 5 

   

Konfliktparterna har makten 

Det här huvudtemat innehåller olika strategier där medlaren kan sägas överlämna makten till 

konfliktparterna. De två undertemana är 1) vad och hur – konfliktparterna styr och 2) 

emotionell frihet och integritet.  
 

Vad och hur – konfliktparterna styr. Ett undertema som utkristalliserats inom ramen 

för huvudtemat är att konfliktparterna har makten och styr processen och formerna för 
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medlingen. Konfliktparterna bestämmer vad de vill prata om och hur de vill prata om det och 

medlarens roll är att undersöka detta och möjliggöra ett möte på parternas egna villkor. Detta 

inbegriper att medlaren är noga med att inte relatera till förmöten. Medlaren styr således inte 

processen för att nå ett specifikt syfte, utan medlare med det här angreppssättet kan 

exempelvis tillåta att parterna pratar om sådant som kan verka ovidkommande i 

sammanhanget, då detta kan vara ett sätt för parterna att bygga förtroende för varandra för att 

senare komma in på det som är svårt (se nedanstående citat).  
 

”De pratade om pojkar, de pratade om sex och det hade ju testat typ och sen så visade sig att de 
båda var oskulder. Då kunde de bekräfta varandra i det. […] Och det kom också upp från den här 
tjejen att ’jag har mått ganska dåligt för det som har hänt och din brorsa har gjort det här och vad 
tänker du egentligen kring det?’. Och då kunde det i samtalet varvas med vad hon faktiskt kände. 
Men först var de tvungna att bygga ett förtroende för varandra och prata om saker som var 
viktiga: pojkar, alkohol och sex. Och…liksom i det här ändå kunna, sen, berätta det som var allra 
mest förtroligt, hur man faktiskt egentligen kände och mådde.” – Intervjuperson 5 

 

Vidare kan sägas att de respondenter som använder sig av den här typen av tillvägagångssätt 

där konfliktparterna styr menar att det är tillåtet för parterna att uttrycka sina emotioner genom 

att använda ett språkbruk och en jargong som strider mot medlarens personliga ideal eller 

gängse normer. Därför kan de exempelvis låta parterna avbryta varandra eller använda 

svordomar, även om medlaren uppmärksammar detta och undersöker hur parterna själva vill 

gå vidare genom att till exempel fråga ”vill ni fortsätta använda sådana här ord, känns det ok 

för dig, känns det ok för dig?” (citat från intervjuperson 6). Angreppssättet inkluderar att 

regler, som syftar till att justera hur emotioner uttrycks, uppkommer och formuleras enbart om 

parterna själva bestämmer sig för det, vilket baserat på respondenternas utsagor kan ha en 

kraftfull positiv effekt på samtalsklimatet och konflikthanteringsprocessen (se citatet nedan).  
 

”Och så kom de överens om att de inte skulle avbryta varandra och så vidare. Och så gick det 
några minuter och så var de tillbaka i det här. Och så sa jag: ’nu är ni där igen, ni har sagt att det 
kommer fungera bättre om ni inte avbryter varandra och så där’, ’aha, ja ja, det är sant’, ’ok, vi 
provar igen’. Tredje gången var något helt magiskt egentligen, de hamnade tillbaka i samma och 
plötsligt så stannade de själva upp och sa ’ah, nu är vi där igen’ och så rättade de till samtalet och 
det blev lugnare och lugnare och till slut så gick de därifrån och bestämde sig för att inte fortsätta 
med våld mot varandra och hot och så vidare.” – Intervjuperson 7 

 

Medlarens roll kopplat till det här undertemat blir således att synliggöra det som sker och 

tillåta människor att själva ta de steg de vill under medlingen. Med grund i empirin bygger 

detta på en idé om att det är konfliktparterna som äger och är involverade i konflikten, inte 

medlaren. Med hjälp av avstämningsfrågor såsom ”ok, vad vill ni prata om nu då?”, ”hur vill 

ni gå vidare nu?” och ”hur känns det här då?” (citat från intervjuperson 6) ges parterna makten 

att fatta beslut om den vidare medlingsprocessen.   
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Emotionell frihet och integritet. Inom det här undertemat åskådliggörs strategier där 

konfliktparterna ges emotionell frihet och integritet innebärande att de själva bestämmer hur 

de vill involvera sina emotioner i processen. Dessa strategier inbegriper således en stor respekt 

för, och tilltro till, parternas egen förmåga att avgöra vilka emotionsuttryck som ska blottas 

under medlingen och vilket emotionellt djup samtalet ska präglas av. En medlare säger: ”Jag 

måste lita på de som deltar, deras visdom i en situation” (citat från intervjuperson 7). Några av 

respondenterna med det här förhållningssättet är noga med att inte gå in i en terapeutisk roll 

och försöka ”gräva” i emotioner och händelser, utan enbart stödja parterna fram till dess att de 

signalerar att de vill skifta samtalsfokus. Även om medlaren har förkunskap om hur parterna 

tidigare har beskrivit att konflikten har påverkat dem emotionellt kommer medlare med det 

här tillvägagångssättet inte knyta an till den informationen under medlingsmötet. En 

respondent poängterar vikten av att vara medveten om att de emotioner som framkommit 

under förmötena inte nödvändigtvis är de mest ”riktiga” emotionerna. Nedanstående citat 

illustrerar den stora diskrepans som ibland finns mellan emotionsuttryck i förmötet och 

medlingsmötet, samt hur medlaren förhåller sig avvaktande och inte påtalar detta under 

medlingsmötet.  
 

”Den här tjejen som grät några dagar tidigare, hejdlöst, snytpapper efter snytpapper [under 
förmötet, min anm.], var ascool [under medlingsmötet, min anm.]. Hon sa att ’äsch, du vet, fan, 
det här har inte berört mig så mycket, det är morsan som vill att jag kommer’. […] Och troligtvis 
så sitter hon fortfarande med gråten, en rädsla, en osäkerhet, men för henne är det viktigt i den 
situationen att inte visa den och för mig som medlare så handlar det om att visa respekt för den 
känslan som hon väljer att visa. […] En medlare med ett annat förhållningssätt kanske skulle säga 
såhär: ’Men du, vi har ju faktiskt träffats du och jag tidigare i ett förmöte och då såg jag någonting 
annat liksom. Jag såg att du var ganska ledsen då när du kom till mig, vill du prata om det?’. 
Många medlare hade nog uppmärksammat det och velat gå dit. Men jag tänkte: nej, varför ska jag 
göra det för?” – Intervjuperson 5 

 

Stödja och klargöra 

Det här huvudtemat handlar om att på olika sätt stödja konfliktparterna i deras kamp med att 

hantera och klargöra emotioner. En del av strategierna som beskrivs präglas av ett aktivt 

stödjande förhållningssätt och andra strategier har en mer avvaktande karaktär. Undertemana 

är 1) frågor och bekräftelse, 2) spegla och summera, 3) omformulera och gissa, 4) ventilera 

emotionerna och 5) stå ut. 
  

Frågor och bekräftelse. Undertemat frågor och bekräftelse handlar om att medlaren 

använder strategier för att aktivt stödja parterna och/eller klargöra emotioner. Det 

framkommer i det empiriska materialet att medlare menar att de ställer frågor om hur parterna 

känner och tänker, både vad gäller konfliktens konsekvenser och det som sker under själva 
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medlingen. Antingen bollas frågorna mellan de olika konfliktparterna eller så används 

frågorna i en ”terapeutisk bubbla”, där medlaren och en av parterna har ett samtal som 

påminner om terapi även om övriga konfliktparter är kvar i rummet. Några av medlarna i den 

här studien menar att de ”gräver” efter svar, medan andra menar att de är noga med att inte 

”fiska” utan istället byta fokus omedelbart när parten signalerar att hen inte längre vill prata. 

Det framkommer också att frågorna ibland berör vad den ena konfliktparten tänker om den 

andra partens reaktioner, såsom till exempel: ”Vad tänker du när Gunnar gråter?” (citat från 

intervjuperson 4). Nedan finns ytterligare två citat som exemplifierar hur medlare använder 

frågor: 
 

”Då får man ju fråga varför personen blir arg för det eller vad är det som gör att personen blir arg eller 
är det hela situationen…man sitter där och kanske inte…man blir arg för att man känner att man inte blir 
lyssnad på eller…och det vill jag ju såklart försöka få fram, vad det är som gör att man blir arg.” 
– Intervjuperson 3 
 
”Medan jag kanske pillar lite mer i… ’varför blev ni så osams över att sockorna inte ligger rätt?’.” 
 – Intervjuperson 8  
 

I intervjumaterialet åskådliggörs även att vissa medlare förefaller använda frågor med en mer 

kritisk karaktär, där medlaren antingen försöker åskådliggöra motstridigheter i parternas 

beskrivningar eller ifrågasätta parternas positioner, beteenden eller emotioner. Två 

framträdande motiv till kritiska frågor belyses i respondenternas berättelser; dels beskrivs 

dessa frågor ha en klargörande effekt på parternas emotioner och positioner, dels menar några 

respondenter att frågorna påskyndar parternas kompromissande som beskrivs vara ett viktigt 

led för att nå en rimlig lösning på konflikten. Nedan finns två citat där det första ifrågasätter 

parternas beteenden och det andra illustrerar hur medlaren kan ifrågasätta parternas emotioner, 

samtidigt som det åskådliggör ett ”grävande” förhållningssätt. 
 

” ’Jag förstår att du är besviken och så, men hur tänker du att det funkar om du sitter och spyr ur 
dig såna saker hela tiden? Tror du att hon blir så himla intresserad av att komma överens med dig 
då? Tror du att hon blir mer intresserad om du kallar henne såna saker?’  Och vice versa.”  
– Intervjuperson 9 

 

”Då kan jag liksom pressa. […] ’Hur känns det för dig när dina barn tycker att du skiter i dem, 
hur upplever du det, vilka känslor ger det dig, vad tänker du då?’ Då kanske han säger ’det bryr 
jag mig inte ett dugg om’. Och då kan jag liksom ’men så brukar det inte vara, menar du på fullt 
allvar att du inte alls bryr dig om vad dina barn tycker?’.” – Intervjuperson 8 

 

Vidare framkommer i det empiriska materialet att bekräftelse handlar om att visa förståelse 

genom att säga exempelvis att ”det är okej att känna starka känslor” (citat från intervjuperson 

2), erbjuda näsdukar eller bekräfta genom spegling (se spegla och summera, s. 17-19). Vissa 

medlare inom ramen för den här studien menar att de enbart bekräftar och således undviker att 

ställa frågor om hur parten känner sig. En av respondenterna poängterar att det skulle vara 
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respektlöst att ställa den typen av frågor, då det är uppenbart att parten känner sig oerhört 

upprörd och dessutom är samtliga i rummet redan medvetna om den huvudsakliga orsaken till 

upprördheten. En annan respondent undviker frågor mot bakgrund av en idé om att frågor 

leder till att samtalsflödet hindras och dessutom bryter parternas pågående tankebanor, istället 

för att uppmuntra dem (se nedanstående kursiverade citat). Den här medlaren vill undvika att 

parterna säger ”hm, jag måste fundera” (citat från intervjuperson 6) och istället eftersträvar 

hen att parternas pågående resonemang ska fortskrida. Dessutom menar vissa av 

respondenterna att syftet inte är att parterna ska svara på medlarens frågor, utan medlaren ska 

snarare assistera parternas samtal genom andra strategier.  
 

”Alltså det är en del av den här bollen som ska hållas i rullning. Och så fort jag ställer en fråga så 
stannar den här bollen. […] Jag vill inte putta i väg personen i en annan riktning än bollen rullar 
liksom.” – Intervjuperson 6 

 

Spegla och summera. Ett framträdande tema i det empiriska materialet handlar om att 

spegla, återspegla, benämna, summera och sammanfatta, men de olika respondenterna lägger 

olika betydelser i dessa begrepp. Mot bakgrund av detta har nya begrepp skapats under 

analysprocessen för att förtydliga innebörden av dessa strategier, nämligen direkt spegling, 

spegla emotioner och summering. Direkt spegling innebär att medlaren i princip ordagrant 

upprepar det som parterna säger. Flera respondenter menar att syftet med direkt spegling är att 

visa att medlaren är fullständigt fokuserad på parterna och förstår dem, vilket de menar 

tenderar att leda till att parterna känner sig ”extremt lyssnade på” (citat från intervjuperson 6). 

En annan funktion som beskrivs avseende denna typ av spegling är att samtliga i rummet – 

inklusive den part som blir speglad – ännu en gång får lyssna på vad som har sagts, vilket 

skapar eftertanke. Om någonting har uttryckts taktlöst eller respektlöst av en part innebär 

direkt spegling att medlaren upprepar detta på exakt samma sätt, utan att döma, omformulera 

eller korrigera. Enligt flera respondenter resulterar detta ofta i att parten själv korrigerar sitt 

uttalande, se följande exempel: 
 

”Så även om – och det har hänt – att någon blir jättearg och säger att ’jag ska döda honom’ och 
då är det helt enkelt att återspegla och säga ’du vill döda honom’, ’nej jag menar inte så, jag 
menar bara att jag är jättearg och jag ska såklart inte döda honom’.” – Intervjuperson 7  

 

”Ok, ’hon är så jävla puckad så du fattar inte hur du kunde välja att skaffa barn med henne’, 
’njaa…det är inte riktigt så jag menar’, ’nej ok, vad menar du då?’.” – Intervjuperson 9 

 

Det framkommer i empirin att i de fall konfliktparterna interagerar intensivt med varandra kan 

det dock bli svårt eller omöjligt att lyckas spegla parterna, särskilt om medlaren inte har ett 

auktoritärt förhållningssätt i övrigt i likhet med de strategier som tas upp i undertemat 
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strukturera mötet. En respondent beskriver ett sådant exempel där det blev ”en slags 

pingismatch” (citat från intervjuperson 7) mellan parterna. 

En annan typ av spegling har döpts till spegla emotioner, vilket innebär att medlaren 

benämner de emotionsuttryck som förekommer i rummet. Detta är inte nödvändigtvis en 

spegling av vilka emotioner som parterna själva har benämnt, utan denna spegling kan 

innehålla en tolkande aspekt, där medlaren sätter etiketter såsom ”arg” eller ”ledsen” på de 

emotionella uttryck som förekommer. Medlaren kan exempelvis säga ”jag ser att du är ledsen 

nu” (citat från intervjuperson 3) eller ”jag ser att du är arg och tycker det här är jättejobbigt” 

(citat från intervjuperson 8) med avsikten att skapa utrymme för emotioner.  

Ett övergripande syfte med såväl direkt spegling som med att spegla emotioner 

förefaller vara dels att hålla emotionsuttrycken på en rimlig nivå för att möjliggöra medlingens 

fortskridande, dels att få parterna att prata om sina emotioner. Baserat på respondenternas 

utsagor förefaller det i samband med vissa emotioner, såsom aggressioner, finnas en tendens 

att kontrollera emotionen genom spegling så att parten blir konstruktiv och reflekterande, 

snarare än att hen blir ”uppslukad av okontrollerad vrede” (citat av intervjuperson 4). I 

samband med andra emotioner, såsom sorg, tycks det istället finnas en tendens att utforska 

emotionen ytterligare. 

I intervjumaterialet exemplifieras ett flertal gånger att medlarna summerar vad som 

sagts under medlingen. Vissa av de intervjuade medlarna menar att de enbart summerar det 

som sagt uttryckligen, andra inkluderar sådant som har sagts implicit, men enbart om dessa 

tolkningar bedöms vara träffsäkra, och några av respondenterna summerar med en betydligt 

friare och mer tolkande ingång. Nedan finns ett exempel som illustrerar samtliga dessa tre 

typer av summering, även om respondenten som citeras inte använder den friaste formen av 

summering själv.  
 

”Jag sammanfattar ju bara det som det har sagt, jag kör ju inte någon egen ’ja, men nu verkar det 
som att du var arg på honom eller henne för att han gjorde det liksom’. Jag använder ju bara det 
som de själva har uttryckt…i och för sig det som jag har hört också mellan raderna, ibland liksom. 
Men i så fall gör jag bara väldigt träffsäkra sådana. Jag brukar inte chansa liksom ’ja, men kan 
det vara så att du…’ och så gissar jag liksom, utan jag har någon aning om att det är så liksom.  
– Intervjuperson 6 

 

Baserat på respondenternas utsagor förefaller summering fungera som en slags 

klarhetsskapande strategi som sorterar samtalets innehåll, samt skapar reflektion och andrum 

där såväl konfliktparterna och medlaren får ett helikopterperspektiv på processen. Den stora 

skillnaden mellan summering och direkt spegling/spegling av emotioner förefaller vara att de 
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två sistnämna strategierna används ”in the moment”, medan summering samlar ihop längre 

episoder i samtalet.  
 

Omformulera och gissa. Ett annat undertema som har utkristalliserats i empirin handlar 

om att omformulera och gissa, där medlaren bearbetar samtalet och ”lägger det till rätta”. Det 

framkommer att omformulering kan innebära att medlaren formulerar en parts utsaga på ett 

mer neutralt sätt för att budskapet ska få bättre förutsättningar att nå fram till den andra parten 

(se det kursiverade citatet från intervjuperson 9 nedan). En respondent förklarar att strategin 

grundar sig i erfarenheten att om person a säger någonting så får person b omedelbart ”någon 

sorts allergiska utslag bara för att det är person a som säger det” (citat från intervjuperson 9), 

men om informationen går genom medlaren kanske person b kan höra det. Det framkommer 

också i det empiriska materialet att omformulering kan innebära att medlaren på ett mer 

transparent sätt tolkar situationen och ställer klargörande frågor för att försöka förtydliga de 

meningsbärande budskapen (se citatet från intervjuperson 1 nedan).  
 

”Alltså att man försöker flytta det från kraftuttrycken till att ’ok, du gillar inte detta, du tyckte inte 
det var bra, du tycker det var vårdslöst gjort’ istället för ’HELT JÄVLA PUCKAT’.”  
– Intervjuperson 9 

 
”…men däremot så kan jag ju gå in och tolka i situationen när den ena säger nånting och så ser 
jag att den andra tar det på ett annat sätt än vad jag tror att den som skickade budskapet har tänkt 
sig. Då kan jag gå in och säga ’vänta, du sa så här och såhär, men jag undrar om det var det här 
och det här du menade?’. Och så säger personen ’ja, det var det’. Och då kan den andra säga 
’jaha, det har du aldrig sagt förut’.” – Intervjuperson 1 
 

Vidare framkommer det i intervjumaterialet att vissa medlare använder gissningar i samband 

med att konfliktparterna uppvisar emotioner under medlingen. Istället för att exempelvis ställa 

frågor om varför parten uttrycker vissa emotioner kan medlaren alltså gissa och försöka hjälpa 

parten att formulera sig när hen blir emotionellt berörd genom att exempelvis säga: ”Är det så 

att du känner att han inte bryr sig om dig eller vill dig väl? Är det det som gör att du blir så 

arg?” (citat från intervjuperson 8). Parten kan då reagera på medlarens gissningar genom att 

antingen bekräfta eller dementera och ett flertal uttalanden i det empiriska materialet tyder på 

en uppfattning om att det inte är avgörande om medlaren gissar rätt, utan parterna brukar 

korrigera det de upplever som feltolkningar. 
 

Ventilera emotionerna. Ett annat tema i det empiriska materialet berör idén kring att 

om emotionerna får möjlighet att ventileras och uttryckas i sin fulla bredd skapas de bästa 

förutsättningarna för en lyckad medling; när emotionerna ”brunnit upp” kan sakfrågan lösas 

mycket enkelt (se citaten på s. 20).  
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”När man har eldat all sin ved eller allt dött material, eller skjutit alla sina pilar, då går sakfrågan 
att lösa såhär [intervjupersonen knäpper med fingrarna, min anm.] […] Och så på fem minuter så 
löste de en fråga som de har suttit med i två år som de inte har kunnat lösa. För att nu hade de löst 
allt som var bakom”. – Intervjuperson 7 
 

”Det är liksom som att det brinner en eld så här swosch och sen blir det liksom lite glöd kvar och 
den glöden kan man peta i. […] Men i elden där kan du inte peta för då bränner du dig.”  
– Intervjuperson 1 
 

En respondent menar att hen utgår från att ”sätta lock på kastrullen gör att trycket byggs upp” 

(citat från intervjuperson 7), vilket kan tolkas som att emotionsuttryck som hindras riskerar att 

intensifieras och bli mer destruktiva. Vissa av respondenterna menar att sådana strategier, som 

aktivt strävar efter att fördjupa samtalet kring emotioner, krävs för att säkerställa att 

medlingen inte enbart kretsar kring abstrakta och intellektuella fenomen, eftersom kopplingen 

mellan konflikter och emotioner då förbises. I empirin framkommer att en strategi för att 

stimulera framlockandet av emotioner är att ”elda på” emotionerna med hjälp av frågor om 

hur, när och varför parten är till exempel arg. Detta beskrivs ha såväl en klargörande effekt 

som en lugnande effekt. Den klargörande effekten handlar om att utloppet för emotionerna 

sägs leda till att personen så småningom kommer i kontakt med orsaken till emotionerna. Den 

lugnande effekten handlar om att emotioner som inte blir hindrade eller dämpade, utan får 

utvecklas genom dialog, upplevs leda till att personen till slut inte har kraft att behålla 

emotionens intensitet.  

Ett annat tillvägagångssätt med liknande avsikter handlar om att förstärka emotioner och 

polarisera konflikten. Det framkommer i det empiriska materialet att en strategi för att 

förstärka och polarisera är att genomföra ett ”samtal från två sidor”, där konfliktparterna får 

dramatisera sin konflikt genom en debatt där båda skådespelar och argumenterar utifrån bådas 

konfliktperspektiv – först utifrån det ena perspektivet och sedan utifrån det andra. Strategin 

inkluderar ett efterföljande samtal rörande det som framkom under debatten. I empirin 

framkommer även ytterligare en strategi för att polarisera konflikter, som innebär att medlaren 

förstärker det som sägs genom påståenden som består av det ”som en person nästan säger, 

men inte säger” (citat från intervjuperson 7). Det framkommer att milda förstärkningar kan 

användas om parterna talar i abstrakta termer och exempelvis använder ordet ”man” istället 

för ”jag” eller ”du” och då innebär förstärkningen att medlaren byter ut begreppen för att 

precisera budskapen. Dessutom belyses kraftigare förstärkningar innebärande att medlaren 

intensifierar det som sägs för att undersöka de underliggande budskapen. Om en part 

exempelvis säger ”jag får en känsla av att jag alltid tar hand om barnen och…jag hämtar dem 

och jag tar dem till skolan och jag lagar mat för dem och så vidare” skulle medlaren kunna 
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säga ”jag tar alltid hand om barnen, jag bär hela lasset […] och du gör ingenting eller…du 

bidrar inte” (citaten är från intervjuperson 7). Enligt en respondent bör polarisering av 

konflikter genomföras med stor försiktighet och respekt för parternas självbestämmande, 

innebärande att medlaren dels undersöker huruvida parterna vill pröva denna strategi, dels 

frågar om påståendena som utgör förstärkningen överensstämmer med partens faktiska 

emotioner och tankar. Intentionen med strategin är att parterna ska komma i kontakt med sina 

emotioner i syfte att samtalet ska fördjupas och konflikten försvagas och i bästa fall upplösas. 
 

Stå ut. En strategi med en mer avvaktande karaktär som några av respondenterna 

använder sig av är att ”stå ut” med de emotioner som förekommer i rummet. I 

intervjumaterialet åskådliggörs en uppfattning om att när emotioner tillåts ta plats, utan att 

medlaren ingriper, sker ofta en vändpunkt i samtalet som leder till en skillnad i den 

övergripande konflikten. En respondent säger att ”det är viktiga ögonblick i medlingen, att 

visa känslorna, ofta är det det som gör skillnaden” (citat från intervjuperson 2).  

Baserat på det empiriska materialet förefaller stå ut innebära primärt tre olika saker. För 

det första handlar det om att medlaren ”står ut” med parternas emotioner och förmedlar en 

trygghet som bekräftar att emotioner är välkomna och inte farliga. Avsikten beskrivs vara att 

ge emotionella uttryck ett fredat utrymme, vilket innebär dels att emotionerna inte slätas över 

eller aktivt tas omhand av medlaren, dels att processen stannar upp och inte forceras framåt. 

Konkret innebär denna strategi att ”sitta i tystnaden helt enkelt” (citat från intervjuperson 2), 

samtidigt som medlaren strävar efter att förmedla trygghet, igenkänning och förståelse genom 

ickeverbala uttryck. Det framkommer att några av respondenterna även erbjuder näsdukar, 

medan andra undviker näsdukar och dessutom hejdar den andra konfliktparten om hen 

försöker trösta genom fysisk beröring eller liknande, då de menar att sådana försök till tröst 

riskerar att äventyra att stunden fredas. Baserat på respondenternas utsagor och exempel 

förefaller detta vara särskilt aktuellt då någon gråter. De nedanstående citaten visar hur två av 

respondenterna resonerar kring strategin stå ut:   
 

”Och fastän då att det är knackigt, att det går långsamt, någon blir ledsen… att man inte slätar 
över, inte skyndar på eller på nåt sätt forcerar […] Och att man kanske inte påverkar genom att 
kliva in och ta ansvar, ’oj, nu är det lite obekvämt här eller nu känns det jobbigt eller ju mer ledsen 
du är, desto mer skamsen blir du’. Då får det väl vara så då.” – Intervjuperson 4 

 
”Det brukar bli så att om någon börjar gråta att det blir tyst. Alla väntar, tills det är klart. Eller 
klart…tills det har lugnat sig. Det kan vara…alltså vi pratar mycket om aggression, men det 
behöver inte alls vara aggression. Det kan vara ledsenhet, att man ser att någon blir väldigt rörd 
eller man får tårar i ögonen, man blir alldeles tyst. Det måste man också stå ut med. Jag tänker 
att det handlar väldigt mycket om att stå ut. Att stå ut med att folk är arga, att stå ut med att folk 
är ledsna.” – Intervjuperson 9 
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För det andra kan strategin stå ut fungera som ett tillfälle för medlaren att få information om 

konflikten, då hen får tillfälle att lyssna på hur konfliktparterna interagerar med varandra, 

något som förefaller vara särskilt aktuellt i samband med ilska och liknande emotioner. En 

medlare säger att hen exempelvis kan säga ”ok, tack för att ni har demonstrerat för mig, nu 

förstår jag vad det är ni hamnar i hela tiden” (citat från intervjuperson 5). Den tredje aspekten 

av att stå ut berör det faktum att konfliktparterna måste stå ut med sina egna emotioner. Det 

framkommer i empirin att medlaren kan föreslå att parterna antecknar tankar och emotioner 

under medlingens gång för att ha möjlighet att diskutera detta senare, istället för att agera 

instinktivt. Medlaren kan exempelvis säga ”ok, men skriv ner det då så tar du det sen så 

behöver du inte ha panik för att du ska glömma vad du ska säga” (citat från intervjuperson 6). 
 

Stämning  

Det här huvudtemat består av de två undertemana medlarens attityd och övergripande 

strategier, vilka inbegriper olika strategier som berör den generella stämningen i rummet.  
 

Medlarens attityd. Det här temat innehåller strategier som berör hur medlaren anpassar 

sin attityd i förhållande till konfliktparterna. Det åskådliggörs i det empiriska materialet att 

några av respondenterna menar att de bemöter exempelvis ilska med kraft, eftersom ilska 

innehåller mycket kraft. Ett sätt att göra detta på är att ha ett kraftfullt och tydligt tonfall och 

kroppsspråk och säga till exempel ”nej, vänta nu lite, det här funkar inte, jag ser att du är arg 

och det är ok, men det är inte ok att du skriker” (citat från intervjuperson 1). Det framkommer 

också att andra respondenter går ett steg längre och exempelvis kan säga ”lägg av”, ”använd 

en annan ton, nu får du lugna dig” (två citat från intervjuperson 2) eller ”nä, nu får ni ge er, nu 

får ni vara tysta” (citat från intervjuperson 9). Medlaren kan också använda kroppen och till 

exempel ställa sig upp om en av parterna ställer sig upp på grund av att hens emotioner 

intensifieras. Motivet till dessa kraftfulla attityder förefaller vara att bemöta parterna inom 

ramen för den emotionella stämning som de befinner sig i, eftersom detta upplevs vara ”det 

enda parterna kan lyssna till” (citat från intervjuperson 2). Det framkommer också att liknande 

strategier ibland även används om medlaren upplever att parternas emotionsuttryck inte är 

”autentiska”, utan används i syfte att manipulera den andra parten genom att exempelvis 

framkalla tårar. Avgörandet huruvida parternas emotioner är autentiska eller inte förefaller 

vara tätt sammankopplat med medlarens intuition. Vidare kan sägas att baserat på 

respondenternas egna utsagor råder det ingen tvekan om att medlare själva ofta upplever att de 

blir emotionellt berörda av konflikterna. Nedanstående citat visar att en medlare upplever att 

hen blev påverkad emotionellt, vilket förefaller ha inverkat på hens strategi att hantera 
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konfliktpartens emotioner, samtidigt som det explicita motivet att det är ”det enda parterna 

kan lyssna till” åskådliggörs fast med en annan formulering.  
 

”Jag gjorde så [intervjupersonen rör handen upp och ner, min anm.] för att det var så vi hade 
kommit överens. […] Jajamän, jag skulle dämpa honom. Ja, liksom att så dämpa dig nu eller 
begränsa dig, gå vidare, du ältar! Och då fick han ett utbrott och då blev jag lika arg tillbaks på 
honom… och det var kanske inte…men det var det sättet man kunde möta honom på för det förstod 
han.” – Intervjuperson 4 

 

I motsats till kraftfulla attityder framkommer i det empiriska materialet att några av 

respondenterna strävar efter att bemöta konfliktparterna lågaffektivt. Empirin visar att förutom 

att förmedla lugn kan medlare med detta förhållningssätt bemöta emotioner genom 

kroppsspråk, såsom att flytta sig närmare en osäker person eller luta sig fram för att försöka 

avstyra aggressiva interaktionsmönster och således subtilt påverka de emotionella uttryck som 

håller på att intensifieras. Ytterligare en strategi som framkommer i empirin och som skiljer 

sig från de kraftfulla attityderna är användandet av humor som ett sätt att försöka ändra 

emotionsläge hos konfliktparterna och således bryta konflikteskalation.  

Det framkommer även att några av respondenterna tillåter att den professionella 

medlarrollen får ett mer personligt uttryck. Detta innebär att medlaren är ärlig och transparent 

gällande sina egna emotioner och beteenden som uppstår under medlingen genom att 

exempelvis säga, ”ja men Gud, nu snurrade jag till det” (citat från intervjuperson 5) eller ”ok, 

det här var en dum fråga för att det gjorde saker värre istället” (citat från intervjuperson 1). 

Baserat på respondenternas utsagor är tanken med denna strategi dels att om medlaren är 

autentisk ökar möjligheterna för konfliktparterna att också vara det, dels att medlaren kan 

illustrera att det är ett så pass svårt samtal att inte ens den professionella medlaren är perfekt. 
 

Övergripande strategier. Det här undertemat handlar om övergripande strategier som 

genomsyrar hela medlingen och som är viktiga i relation till hanterandet av konfliktparternas 

emotioner. Den första delen av detta tema handlar om vikten av att sakta ner processen. 

Utifrån respondenternas utsagor kan detta göras dels genom att medlaren pratar långsammare, 

vilket de menar tenderar att påverka även konfliktparternas kommunikationshastighet, dels 

genom olika former av frågor, spegling och summering (se stödja och klargöra). Flera 

respondenter uttrycker att avsikten med att sakta ner processen är att kunna stanna kvar i 

emotioner, skapa utrymme för eftertanke och därmed även minska risken för instinktivt 

agerande och kraftig konflikteskalation (se citaten nedan).  
 

”…om tempot är för högt så är vi ofta mer på nån slags instinktnivå, som självförsvar. Lite där 
Trump befinner sig väldigt ofta [skratt] – eller säkert alltid. Om någon angriper mig så angriper 
jag tillbaka.” – Intervjuperson 7 
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”Så stanna i känslan betyder helt enkelt att inte forcera processen och att kanske också på nåt sätt 
bli klar med det innan man går till nästa steg.” – Intervjuperson 4 

 

Den andra delen av det här undertemat berör förmötesprocessen. Även om den här studien inte 

fokuserar på förmöten är det viktigt att beröra detta, då det är ett framträdande tema i 

datamaterialet och upplevs ha stor betydelse även för medlingsmötena. För det första 

framkommer det i empirin att förmötena kan leda till att parterna inte känner ett lika starkt 

behov av att uttrycka sina emotioner i sin fulla bredd under medlingsmötet, vilket upplevs 

sänka konfliktnivån (se citatet nedan). 
 

”Det är därför det är så viktigt med de här förmötena. Därför att om den personen vet att jag har 
hört hela storyn och att jag har tagit emot den och verkar ha fattat den, så blir det inte lika 
angeläget att säga det högt…kanske inte blir det…att säga det med så kraftfulla ord, utan det 
lugnar sig, eftersom man vet att jag har fattat. Och om jag försöker förmedla den upplevelsen 
vidare till den andra så ser man det också, och vice versa. Och det är ett sätt, tänker jag, att 
sänka konfliktnivån.” – Intervjuperson 9 
 

För det andra framkommer det att det är i förmötena som medlarens och parternas relation 

etableras, vilket beskrivs som avgörande för medlarens arbete rörande att hantera parternas 

emotioner under medlingsmötena. Flera medlare beskriver att denna process innebär att de 

dels strävar efter att bygga goda relationer till konfliktparterna som genererar trygghet och 

tillit, dels får möjlighet att lära känna parterna och deras emotionsuttryck och således får en 

föraning om vilka möjliga strategier som kan tänkas bli aktuella under medlingsmötet. 

Nedanstående citat reflekterar båda dessa aspekter. 
 

”Alltså, saken är den att ofta har jag fått en föraning om hur man är som person, man märker det i 
förarbetet, gör jag. […] Då [under förmötet, min anm.] kan jag säga ’vet du vad, nu testar jag dig 
lite’, alltså jag kan säga saker för att provocera och då märker jag reaktionerna. Och det kan jag 
göra för att förbereda och se hur ska vi göra om det blir så i det här mötet [medlingsmötet, min 
anm.]. […] Så när det händer [under medlingsmötet, min anm.] så har jag…så är jag väldigt mån 
att jag har byggt en relation med de här personerna så det känner dig trygga med mig.  
– Intervjuperson 5 

 

Avslutande resultatreflektioner 

Det finns en skiljelinje mellan huvudtemana medlaren har makten och konfliktparterna har 

makten innebärande att de intervjuade medlarna primärt har det ena eller andra angreppssättet, 

även om enstaka respondenter använder strategier från båda dessa teman. De två övriga 

huvudtemana stödja och klargöra, samt stämning är däremot aktuella i relation till samtliga 

respondenter, även om medlarna oftast inte använder strategier från alla underteman inom 

ramen för ett visst huvudtema. Med detta sagt kan konstateras att vissa respondenter beskriver 

att de använder ett brett spektrum av strategier, medan andra beskriver att de använder sig av 

ett fåtal strategier. Generellt förefaller specifika strategier inte vara tydligt kopplade till 
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specifika emotioner, även om vissa strategier exemplifieras i högre utsträckning i samband 

med vissa emotioner, till exempel verkar paus och ilska hänga samman med varandra, liksom 

ledsamhet och tystnad. Merparten av respondenterna menar att valet av strategi avgörs utifrån 

situationen och liknande erfarenheter, snarare än utifrån vilken typ av emotioner som uttrycks. 

Dessutom tyder empirin på att medlarens intuition och analysförmåga är betydelsefull för 

valet av strategi, även om respondenterna oftast inte uttrycker detta explicit. Vidare tycks 

vissa strategier användas med den primära avsikten att ”parterna blir lugna” (citat från 

intervjuperson 2), medan andra strategier, såsom konfliktpolarisering och att samtalet ska 

flöda genom undvikande av frågor, förefaller inbegripa avsikter som sträcker sig bortom att 

emotionella uttryck ska mattas av. Slutligen kan sägas att vid hanterandet av parternas 

emotioner förefaller medlaren fungera som en trygg och tillitsfull kommunikationscentral som 

med hjälp av olika strategier strävar efter att möjliggöra och underlätta medlingssamtalet, 

antingen med fokus på konfliktens sakfråga eller på relationerna och interaktionen mellan 

parterna.  
 

DISKUSSION 
Studiens övergripande syfte har varit att öka kunskapen om medlares strategier för att hantera 

konfliktparters emotioner. Den empiriskt fokuserade forskningsfrågan berörde hur medlare 

upplever att de under medlingsmöten tillämpar strategier för att hantera situationer där 

konfliktparternas emotioner är i fokus. I studien belyses ett flertal strategier rörande detta och 

de har kategoriserats i huvud- och underteman. Först åskådliggörs strategier där medlaren är 

gränssättande och värderande, vilket kan tolkas som att medlaren har makten. I kontrast till 

detta belyses strategier som kan tolkas som att konfliktparterna har makten, då de styr 

samtalets innehåll och karaktär, samt i vilken mån samtalet berör emotioner. Utöver detta 

framkommer strategier som handlar dels om att stödja och klargöra emotioner, dels om 

medlingens stämning avseende attityder, processens hastighet, trygghet och tillit.   

Huvudtemat medlaren har makten innebär att medlaren styr samtalet och 

emotionsuttrycken. Två av detta huvudtemas underteman, strukturera mötet och emotioner i 

relation till medlingens syfte, bygger på idéer kring gränssättande och respektfullhet och liknar 

strategier som tidigare forskning har belyst (se Lund, 2000; Norman & Öhman, 2011; 

Tjerslands, 1997). Enligt Tjersland (1997) är ett argument för så kallade structuring 

approaches att emotionella utbrott kan skapa konflikteskalation som hindrar medlingens syfte 

och riskerar att bekräfta känslan av hopplöshet som ofta är inkapslad i konflikter. Norman och 

Öhman (2011) menar att pauser reducerar emotioner som riskerar att äventyra 
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medlingsprocessen. De strategier som i föreliggande studie lyfts fram inom undertemana 

strukturera mötet och emotioner i relation till medlingens syfte kan delvis förstås på de sätt 

som Tjersland (1997) och Norman och Öhman (2011) pekar på. Dessutom kan strategierna 

inom dessa underteman tolkas som att medlaren försöker bibehålla kontrollen över mötet 

genom att bryta parternas emotional flooding och emotional contagion (se Jones & Bodtker, 

2001) i och med att medlaren är gränssättande när parternas emotioner intensifieras och skapar 

hinder. Om detta lyckas innebär det även att risken för konflikteskalation reduceras. En 

gränssättande strategi som framkommer i empirin innebär att medlingen pausas. Gottmans 

(1994) forskning visar att det vanligtvis tar minst 20 minuter innan emotional flooding avtar, 

vilket innebär att pausers längd, liksom emotionernas intensitet, är viktiga faktorer att beakta 

när medlare utformar pauser. Utöver detta åskådliggör några av respondenterna en idé om att 

alla emotioner är tillåtna, samtidigt som en del emotionsuttryck inte tolereras, vilket liknar 

Norman och Öhmans (2011) påpekande gällande vikten av att parterna får ”lufta sina 

emotioner under organiserade former” (s. 40). Även om dessa respondenters utsagor kan vara 

förståeliga innehåller de en motsägelse som innebär att alla emotioner inte är tillåtna i sin 

helhet, givet att emotioner inkluderar en expressiv komponent (se Jameson et al., 2010; Jones 

& Bodtker, 2001; Lazarus, 1994). Motsägelsen kan tolkas som att medlarnas grundidé om att 

emotioner bör vara tillåtna kolliderar med idén om respektfullhet och vad som anses vara 

möjligt i praktiken med tanke på de hinder och risker som emotional flooding och emotional 

contagion (se Jones & Bodtker, 2001) skapar.  

Inom ramen för undertemat ”rätt” emotioner – emotionspaletten och emotionell 

värderare belyser denna studie strategier som bygger på att medlaren värderar parternas 

emotioner. I enlighet med bland annat Jones och Bodtker (2001), som pekar på att den 

emotion som uttrycks expressivt inte nödvändigtvis överensstämmer med den kognitiva och 

fysiologiska komponenten, bör medlare som tar utgångpunkt i denna typ av strategier beakta 

att det finns en risk att de emotioner som kommer till uttryck vid medlingstillfället inte 

avspeglar den upplevda emotionen. Vidare pekar Hochschild (1975) på att bilden av den 

”rätta” emotionen är sammanvävd med normer kring vad som är ”rätt” emotion och ”rätt” 

emotionsuttryck i en given situation. Några av medlarna gav uttryck för detta i föreliggande 

studie, eftersom analysen av det empiriska materialet visar att de medlare som arbetar utifrån 

strategierna inom ”rätt” emotioner – emotionspaletten och emotionell värderare tenderar att 

dels bedöma om emotionerna är ”rätt” i förhållande till konflikten, dels analysera om 

emotionsuttrycken under medlingen överensstämmer med det som framkommit under 

förmötena. Den ”rätta” emotionen dikteras således delvis av normer som potentiellt skulle 
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kunna strida mot parternas faktiska emotioner och dessutom är emotionerna i förmötena inte 

nödvändigtvis mer ”rätta” än de som framkommer under medlingen, vilket även en respondent 

med ett annat förhållningssätt har uppmärksammat.  

Sammantaget innebär detta att flera av strategierna inom huvudtemat medlaren har 

makten har observerats inom tidigare forskning. Samtidigt är det evidensbaserade normativa 

stödet för denna typ av strategier begränsat och det finns ett behov av forskning som fördjupar 

kunskapen kring de beskrivna strategiernas effekter. Folger och Bush (1996) kan tolkas som 

att de motsäger den typ av strategier som medlaren har makten reflekterar, där medlaren är 

gränssättande och värderande. Istället förespråkar Folger och Bush (1996) den kontrasterande 

typen av förhållningssätt som strategierna inom huvudtemat konfliktparterna har makten 

representerar. I enlighet med dessa strategier menar Folger och Bush (1996) nämligen att 

parternas självbestämmande ska stärkas, att medlaren ska undvika att döma parternas 

perspektiv, beslut och emotionsuttryck, samt att medlaren ska beakta sina egna begränsningar 

och lita på parternas kompetens. Dessutom innebär strategierna i konfliktparterna har makten 

att parterna själva ansvarar för om och hur emotional flooding och emotional contagion (se 

Jones & Bodtker, 2001) påverkar dem och medlingsprocessen. Skillnaden mellan medlaren 

har makten och konfliktparterna har makten är i grunden en fråga om synen på medlarens roll 

och synen på maktförhållandet mellan medlaren och konfliktparterna, samt en normativ fråga 

om vad som är viktigt. Är medlarens idéer kring gränser och respektfullhet överordnat 

parternas självbestämmande och kompetens eller vice versa?  

Samtliga respondenter upplevde att de tillämpar strategier som handlar om att stödja och 

klargöra parters emotioner. Detta liknar delvis de strategier som Tjersland (1997) har 

observerat inom ramen för confirming and meaning-expanding approaches, vilka användes 

för att bekräfta och ge emotionella utbrott ett berättigat utrymme. Norman och Öhman (2011) 

argumenterar för att aktivt lyssnande – som också delvis liknar strategierna inom stödja och 

klargöra – fungerar mot bakgrund av att det tillgodoser grundläggande mänskliga behov av att 

bli sedd, hörd, bekräftad och delaktig. I den här studien kan strategierna inom huvudtemat 

stödja och klargöra övergripande förstås som att de bekräftar, stödjer, klargör och skapar 

utrymme för såväl emotionella utbrott som svagare emotionsuttryck, något som hänger 

samman med grundläggande mänskliga behov. Detta kan sägas ha stöd av Jones (2006), 

eftersom strategierna innebär att medlaren tolkar parternas emotioner och hjälper dem att 

bättre förstå sina emotioner.  

Mer specifikt har den typ av frågor som belyses inom stödja och klargöra stöd av Jones 

och Bodtkers (2001) forskning. Som åskådliggörs i den här studien ”gräver” vissa 
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respondenter efter svar på sina frågor till konfliktparterna, medan andra undviker att ”fiska”. 

Flera forskningsstudier pekar på behovet av att medlare hjälper parterna att locka fram 

kommunikation om emotioner (Jameson et al., 2010; Jones & Bodtker, 2001), vilket kan sägas 

vara i linje med att ”gräva” efter svar. Jameson et al. (2010) menar dock att även om vissa 

strategier kan vara framgångsrika ibland bör medlare vara försiktiga med att vara 

konfrontativa, eftersom parterna kan skämmas eller bli defensiva om de drivs till att erkänna 

emotioner som de själva inte har identifierat. Med utgångspunkt i dessa studier finns det 

sannolikt ett behov av att balansera mellan att ”gräva” efter svar och att undvika att ”fiska”.  

I enlighet med Jamesons et al. (2010) identifierade strategi granting legitimacy kan 

bekräftelse, spegla och summera i föreliggande arbete förstås som strategier som bekräftar och 

medvetandegör emotioner, vilket skapar möjligheter för parterna att omvärdera situationen 

och få en mer försonande interaktion. Direkt spegling och den tolkande formen av 

omformulering som belyses i den här studien kan i linje med encourage emotional perspective 

taking (se Jameson et al., 2010) förstås i termer av att medlaren gör en part uppmärksam på 

hur något ter sig utifrån den andra partens perspektiv, något som förefaller ha positiva resultat 

enligt Jameson et al. (2010). Dessutom kan direkt spegling och spegling av emotioner i likhet 

med paraphrase emotion (se Jameson et al., 2010) innebära att emotioner synliggörs, vilket 

kan öka förståelsen för konfliktens karaktär och således vilka underliggande behov som 

behöver behandlas. Liksom Jameson et al. (2010) menar kan detta vara en viktig komponent 

avseende behovet att omvärdera emotioner, ett behov som även Jones (2006) har pekat på. Vid 

olika former av spegling fungerar dock medlaren inte som en ”aktiv coach” för emotionell 

omvärdering, utan medlaren är snarare parternas emotionella eko, vilket innebär att ansvaret 

för omvärderingen tydligt vilar hos parterna. Detta knyter an till Folger och Bush (1996) och 

reflekterar därmed även det ansvarstagande som präglar strategierna inom huvudtemat 

konfliktparterna har makten. Förutom spegling framkommer det ytterligare två typer av 

strategier i det empiriska materialet som kan tolkas i termer av omvärdering; dels de strategier 

som bygger på att medlare ställer kritiska frågor som ifrågasätter emotioner och positioner, 

dels de strategier som har fokus på att låta parterna ventilera sina emotioner. Här har medlaren 

en mer aktiv roll, där parterna ”knuffas” mot emotionell omvärdering, eftersom medlaren 

ifrågasätter respektive ventilerar och intensifierar emotioner. Strategierna inom ventilera 

emotionerna leder eventuellt till omvärdering i och med att parternas emotioner sägs ”brinna 

upp”. Vidare innebär strategierna inom ventilera emotionerna att emotioner förtydligas genom 

att de förstärks, något som av respondenterna upplevs ha kraftfulla effekter på processen i 

enlighet med Mindell (2014) som förespråkar att emotioner ska ”brännas”. Utöver detta kan 
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strategierna inom ventilera emotionerna, samt frågor, spegling och gissningar förstås utifrån 

Jameson et al. (2010) strategi encourage emotional identification. Inom dessa strategier stöds 

parterna till att bekänna och utveckla innebörden av sina emotioner, vilket kan hjälpa dels 

medlaren att tolka situationen, dels parterna att förstå sina egna och varandras emotioner samt 

orsaken till dem (jmf. Jameson et al., 2010). Slutligen menar respondenterna att strategierna 

inom undertemat stå ut bland annat innebär att medlaren får tillfälle att iaktta konfliktparternas 

interaktionsmönster, något som i enlighet med Tjerslands (1997) kan förstås som att medlaren 

får hjälp av parterna att förstå innebörden av konflikten. 

Ovan har strategierna inom huvudtemat stödja och klargöra förståtts i relation till 

forskning där liknande strategier har observerats respektive där normativt stöd har getts. Det 

finns dock även forskning som riktar kritik mot denna typ av strategier. Dessa strategier, i 

synnerhet ventilera emotionerna, ”grävande” frågor och stå ut, motsägs av the myth of 

emotional venting, som beskriver att det är en myt att öppna emotionsuttryck leder till att 

människor ”renas” och blir rationella (Kennedy-Moore & Watson, 1999). Jones och Bodtker 

(2001) menar att denna ”få-ut-det-ur-ditt-system mentalitet” riskerar att öka den emotionella 

smärtan om processen inte leder till reflektioner som triggar coping-mekanismer och således 

resulterar i någon form av lösning på den emotionella problematiken (s. 227, min 

översättning). Därmed är det troligen viktigt att medlare inte enbart lockar fram 

kommunikation om emotioner i enlighet med Jones (2006) och Jameson et al. (2010), utan 

även använder strategierna inom stödja och klargöra på ett sätt som skapar reflektion och 

triggar coping. Respondenterna upplever att strategierna som fokuserar på emotioner ofta 

leder till vändpunkter i samtalet och således är det rimligt att anta att dessa vändpunkter 

föregås av reflektioner och coping-mekanismer. Avvaktande strategier, såsom de inom 

undertemat stå ut, skulle dock kunna innebära att reflektion och coping inte alltid triggas 

automatiskt hos parterna, särskilt om medlaren inte kombinerar dessa med mer aktivt 

stödjande strategier. 

Isbergsprincipen innebär bland annat att konfliktparter kan ha dolda agendor och vilja 

hemlighålla vissa aspekter för att inte försämra sin förhandlingssituation (Jordan, 2015). Detta 

är i linje med Jones och Bodtkers (2001) påpekande att emotioner ibland uttrycks strategiskt 

snarare än automatiskt. I relation till detta är även Jamesons et al. (2001) resonemang rörande 

confront avoidance of emotion aktuellt, där de menar att medlare bör vara försiktiga med att 

konfrontera emotioner som parterna verkar undvika, då detta kan leda till att parterna skäms 

eller blir defensiva. Även Bush och Folger (1994) varnar för direkta förhållningssätt av detta 

slag. Ett flertal studier pekar således på att det finns en risk med att konfrontera parterna 
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avseende emotioner som de verkar undvika. I linje med detta kan man argumentera för att 

medlare bör beakta parternas eventuella upplevelse av tvång att uppvisa och/eller berätta om 

emotioner som de antingen vill undvika att avslöja när de väl befinner sig på medlingsmötet 

eller som de aldrig har velat avslöja för den andra parten. Detta är särskilt relevant i relation 

till de strategier som i denna studie beskrivs som gissande, kritiska frågor, ventilera 

emotionerna, samt ”rätt” emotioner – emotionspaletten och emotionell värderare3. Det finns 

således en risk att dessa strategier kan ”krossa” parternas eventuella dolda agendor och/eller 

leda dem in i defensiva eller obekväma positioner, vilket kan påverka medlingens framgång 

negativt. 

Sammantaget kan strategierna inom huvudtemat stödja och klargöra tolkas som att de 

tillåter och i vissa fall uppmuntrar emotional flooding (se Jones & Bodtker, 2001) i betydelsen 

att flera av strategierna syftar till att frigöra emotioner (se t.ex. frågor och bekräftelse och stå 

ut) och ibland även till att aktivt intensifiera emotionerna (se ventilera emotionerna). 

Respondenternas utsagor tyder på en upplevelse av att dessa strategier inte skapar 

konflikteskalation, hinder och emotionell smitta i enlighet med teorierna om emotional 

flooding och emotional contagion (se Jones & Bodtker, 2001), utan snarare leder till 

konstruktivitet och till och med ofta beskrivs vara avgörande vändpunkter i 

medlingsprocessen. Ett sätt att förstå varför strategierna, åtminstone de mer aktivt stödjande 

sådana, upplevs fungera är att de möjligen adresserar underliggande behov, som är viktiga 

dels för konflikttransformationer (se Bush & Folger, 2005), dels för att konfliktrelaterade 

mellanmänskliga interaktioner kan influera framtida interaktioner med andra människor 

(Gayle & Preiss, 1998). Om emotioner inte ges det utrymme som strategierna inom stödja och 

klargöra inbegriper kan detta tänkas innebära att konflikten riskerar att bestå, åtminstone i 

någon form, i och med att forskning pekar på att konflikter och emotioner är tätt 

sammankopplade (se Epstein & Epstein, 2010; Jones, 2006; Jones & Bodtker, 2001; Ladd, 

2005; Norman & Öhman, 2011).   

Strategierna inom huvudtemat stämning förefaller inte reflektera några strategier som är 

i fokus inom aktuell forskning kring medling och emotioner, men det finns tidigare forskning 

som kan användas för att förstå dessa strategier. I temat åskådliggörs bland annat vikten av att 

sakta ner medlingsprocessen, vilket kan tolkas som en förebyggande strategi för att minimera 

risken för emotional flooding och emotional contagion (se Jones & Bodtker, 2001), då flera av 

respondenterna upplever att en långsammare process leder till eftertanke och följaktligen 

                                                
3 ”Rätt” emotioner – emotionspaletten och emotionell värderare återfinns inom huvudtemat medlaren har makten, medan 
gissande, kritiska frågor och ventilera emotionerna återfinns inom huvudtemat stödja och klargöra.  
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mindre instinktivt agerande. Dock beskriver några respondenter att långsamheten även innebär 

att parterna ska få möjlighet att ”stanna i känslan”, vilket kan tolkas som att medlingen 

uppehåller sig vid en eventuell flooding-process.  

En annan strategi som framkommer i det empiriska materialet innebär att medlare 

använder sig av kraftfulla attityder, mot bakgrund av att detta enligt respondenterna är ”det 

enda parterna kan lyssna till”. Samtidigt tyder exempel i empirin på att medlarens attityd även 

skulle kunna vara sammankopplad med medlarens egna emotioner. Att medlarens egna 

emotioner påverkar situationen lyfts fram av Picard och Siltanens forskning (2013), där de 

pekar på att medlares emotioner tas med in i medlingen och kan triggas av det som sker där. 

Dessutom finns det forskning som visar att emotioner smittar mellan individer, så kallad 

emotional contagion, vilket är tätt sammankopplat med emotional flooding (se Jones & 

Bodtker, 2001). Med utgångspunkt i dessa studier och teorier finns det anledning att anta dels 

att medlares egna emotioner kan påverka deras agerande, dels att kraftfulla attityder skulle 

kunna leda till att parternas emotioner snarare intensifieras och skapar hinder än bryter 

parternas emotional flooding. Detta motsäger således föreställningen om att det är ”det enda 

parterna kan lyssna till” som framkom i empirin.   

Slutligen, och i relation till samtliga strategier som framkommer i denna studies 

empiriska material, kan sägas att respondenternas utsagor tyder på att medlarens intuition och 

analysförmåga är betydelsefull för valet av strategi. Jones och Bodtker (2001) menar att 

medlare bör analysera parternas emotioner, samtidigt som de bör vara varsamma gällande tron 

på sina analysers korrekthet, i synnerhet om olika emotioner existerar simultant. Denna 

varsamhet är i relation till de strategier som belyses i den här studien möjligen särskilt aktuell i 

samband med att medlare gissar emotioner, omformulerar uttalanden, intensifierar emotioner, 

bedömer huruvida emotionerna är ”rätt”, samt skiftar fokus om de upplever att parterna inte 

vill prata längre. Detta eftersom medlarens intuition och analysförmåga kan tänkas vara 

särskilt framträdande i samband med användandet av dessa strategier. 
 
Metoddiskussion 

I vilken utsträckning studiens syfte har uppnåtts är en fråga om undersökningens validitet. 

Intervjuer som metodval har bedömts vara rimligt för att förstå hur medlare resonerar om 

strategier för att hantera konfliktparters emotioner, eftersom det innebär ett närmande mot 

medlarnas meningsskapande. Under studiens genomförande har urval, datainsamling, kodning 

och analys präglats av noggrannhet så att studien i möjligaste mån reflekterar verkligheten och 

är genomtänkt och logisk, något som kan förstås i termer av hantverksvaliditet (jmf. Kvale, 



 

32 
 

1995). Under analysprocessen genomlästes datamaterialet flera gånger samt kodades i ett antal 

omgångar och dessutom kontrollerades alla slutsatser ett flertal gånger. Detta för att sträva 

efter att skapa en trovärdig och pålitlig studie i enlighet med Bryman (2001) som i sin tur 

bygger på resonemang av Lincoln och Guba.  

Validiteten i studien påverkas dock dels av det begränsade urvalet, dels av att studien 

bygger på ett metodologiskt angreppssätt. Detta innebär att studien inte gör anspråk på att 

förmedla en heltäckande bild av hur medlare i allmänhet upplever strategier som berör 

hanterandet av konfliktparters emotioner. Trots detta är det troligt att studien bidrar med en 

rimlig tolkning av empirin och ett möjligt svar på forskningsfrågan. Studien kan därmed 

betraktas som en pilotstudie som pekar på tendenser och utifrån detta kan fördjupade studier i 

framtiden genomföras med fler intervjuer och kompletterande metodologiska angreppssätt, 

såsom enkäter och observationsstudier. Detta skulle ge ytterligare empiriskt underlag och 

dessutom angripa syftet utifrån fler infallsvinklar, vilket sammantaget förmodligen skulle 

generera en mer valid studie, i meningen att den bättre skulle besvara forskningsfrågan. 
 
Slutsatser 

Strategierna som belyses i den här studien omgärdas av både stöd och kritik. En hel del av 

strategierna liknar strategier som har identifierats inom tidigare forskning, men inom samtliga 

huvudteman i den här studien lyfts det även fram strategier som inte är i fokus inom aktuell 

forskning kring medling och emotioner. Därutöver bidrar studien till ökad kunskap om 

medlares resonemang kring strategier för att hantera konfliktparters emotioner, ett 

vetenskapligt behov som även Jameson et al. (2010) har pekat på. Mot bakgrund av detta 

genererar studien kunskaper som kan bidra till att utveckla, korrigera och komplettera 

befintliga teorier och modeller inom ämnesområdet. Studien kan även, med sitt relativt 

begränsade empiriska material, användas som utgångpunkt för fler liknande och mer 

fördjupade studier. Slutligen består studiens utomvetenskapliga bidrag i att den lyfter fram ett 

flertal strategier, för att hantera konfliktparters emotioner, som har god möjlighet att tillämpas 

och användas som utvecklingsverktyg av medlingspraktiker. Detta kan därmed förstås som ett 

relevant utomvetenskapligt bidrag mot bakgrund av att tidigare forskning har belyst dels att 

medlares förmåga att hantera konfliktparters emotioner ofta är avgörande för medlingens 

framgång (Epstein & Epstein, 2010), dels att medlare förefaller behöva mer träning i att 

hantera konfliktparters emotioner inom medling (Jones, 2006; Schreier, 2002). 
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BILAGA A 
 
 
Information till respondenterna 
 

Mitt namn är Emilia Rózsa och jag skriver nu under höstterminen en kandidatuppsats i 

psykologi. Studiens övergripande syfte är att öka kunskapen om medlares strategier för att 

hantera konfliktparters emotioner i samband med medling. Förhoppningen är att detta ska 

generera lärdomar som medlare kan få direkt användning för i sitt praktiska arbete, samt bidra 

till att minska en vetenskaplig lucka. 

  

Jag ska intervjua medlare och kontaktar dig därför att jag undrar om du är intresserad av att 

delta i en ca 1,5 timmas intervju. Att delta i studien är givetvis helt frivilligt och du kan när 

som helst och utan särskild förklaring avbryta ditt deltagande. Studien är 

konfidentiell innebärande att namn och annat som skulle kunna avslöja deltagarnas identitet 

tas bort. Det anonymiserade intervjumaterialet kommer att förvaras oåtkomligt för 

utomstående och kommer enbart användas för forskningsändamål. Projektet sker under 

vetenskaplig handledning vid Högskolan i Gävle. 

  

Jag siktar på att påbörja intervjuerna inom två veckor och vill i nuläget bara stämma av med 

dig om du kan och vill delta i en intervju?  

  

Det vore jättefint om du skulle kunna bidra med dina erfarenheter och tankar inom området. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Emilia Rózsa 

[kontaktuppgifter] 

  

 
 
 
 
 
  



 

 
 

BILAGA B 
 

 
Intervjuguide  

Detta är en semi-strukturerad intervjuguide som ska betraktas som ett stöd som säkerställer 

att samtliga fokusområden belyses utifrån rätt perspektiv givet studiens syfte och 

frågeställning, snarare än som en frågelista där samtliga frågor ställs med exakta 

formuleringar i en viss ordning. 

 

Intervjun introduceras. 

 

- Först får du gärna berätta lite kort om dig själv; din utbildningsbakgrund, hur länge du har 

jobbat som medlare och vilken typ av medling du har erfarenhet av. 

 

- Brukar det uppstå mycket emotioner i medlingssituationer?  

- Vilka emotioner brukar uppstå? 

 

- Kan du berätta lite om hur du gör för att hantera olika emotioner bland konfliktparter? (T.ex. 

om en part är ledsen/arg/rädd/sammanbiten/frustrerad – vad gör du då?) 

- Har du några strategier du använder för att hantera emotioner bland parterna? Hur ser 

de ut, berätta? 

- Använder du olika typer av strategier för olika typer av emotioner? Hur då, berätta! 

- Kan du berätta om några exempel som du har varit med om? (Kan du ge fler 

exempel?) 

- Vad säger du till parterna? 

- Hur upplever du att det här tas emot, vad händer? Berätta! 

 

- Upplever du att du hanterar starka emotioner annorlunda från lite svagare känsloyttringar?   

- Har du några strategier du använder i samband med emotionella utbrott? Hur ser de ut, 

berätta? 

- Kan du ge exempel på några sådana situationer som du har varit med om?  

 

- Hur kommer det sig att du väljer en viss strategi i samband med en viss emotion? 

- Varför tror du att det är så? (T.ex. varför fungerar den strategin bra i samband med 

sorg/ilska/rädsla?) 



 

 
 

 

- Det kan ju uppstå emotioner mer enskilt hos en konfliktpart (en person kanske blir ledsen 

eller sammanbiten t.ex.) eller så kan ju parterna interagera mer med varandra (en person 

kanske är aggressiv gentemot den andra personen t.ex.). Hur ser du på det här, hur hanterar du 

de här olika situationerna?  

- Använder du olika strategier i samband med olika situationer? Berätta gärna!  

- Kan du ge exempel på olika situationer som du har varit med om? (Kan du ge fler 

exempel?) 

- Vad säger du till parterna? 

- Hur upplever du att det här tas emot, vad händer? Berätta! 

 

- Hur kommer det sig att du väljer en viss strategi i samband med en viss situation? 

- Varför tror du att det är så? (T.ex. varför fungerar det bra i de här situationerna?) 

 

- Hur ser du på din roll gällande att hjälpa parterna att prata om sina emotioner? 

- Har du några strategier du använder för att få parterna att prata om sina emotioner? 

Hur ser de ut? Berätta! 

- Kan du berätta om något sådant tillfälle som du har varit med om? (Kan du ge fler 

exempel?) 

 

 

Intervjun avrundas genom att sammanfatta, klargöra tvetydigheter, tacka m.m.  


