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Abstract 

 
Vad händer vid en medling och hur upplevs detta möte av de parter som ingår i 

medlingsprocessen? Denna fråga är utgångspunkten i föreliggande uppsats vilken belyser 

gärningspersoners och brottsoffers upplevelser samt den förändrade syn på sig själva och den 

andra parten vilken medlingen bidragit till. Medling vid brott innebär att gärningsperson och 

brottsoffer möts och samtalar om sina upplevelser av brottet. Denna uppsats har med 

intervjuer som bas studerat parternas egna upplevelser av medlingssituationen. De teoretiska 

utgångspunkterna för uppsatsen är George Herbert Meads ”Den Generaliserade andre”, 

Thomas Scheff och Susanne Retzingers skambegrepp, Erving Goffmans samspelsteori samt 

”Det intersubjektiva tredje” vilket beskrivs av Samuel Gerson. Med hjälp av dessa teorier har 

gärningspersonerna och brottsoffrens upplevelser av medling analyserats, analysen visar att 

medling av båda parter beskrivs som ett möte där en motpart gett dem insikt om den andres 

upplevelse av brottet. Denna insikt resulterade i en för gärningspersonerna förändrad livssyn 

samt för brottsoffren en känsla av att få brottet utrett. Slutsatsen som dras i denna uppsats är 

att medling vid brott bidrar till att ge gärningsperson och brottsoffer en ny bild av händelsen 

och att denna nya bild leder till eftertanke kring det egna beteendet samt en förståelse för hur 

det egna agerandet påverkar andra. 

 

 
Nyckelord: Medling, gärningsperson, brottsoffer, den generaliserade andre, skam, samspel, 
det intersubjektiva tredje. 
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Abstract 

 
What happens at a victim-offender mediation and how is this process perceived by the parties 

involved? That is the starting point in this paper illustrating perpetrators and victims’ 

experiences and their changing views of themselves and of the other party given by the 

mediation process. Criminal mediation means that the perpetrator and the victim meet to 

discuss their view of the crime. This paper, based on interviews, studies both parties own 

experiences of the mediation. The theoretical starting points of the paper are George Herbert 

Mead´s "the Generalized Other”, Thomas Scheff´s and Susanne Retzinger´s shame and 

reintegrative shame concept, Erving Goffman´s interaction ritual theory and "the concept of 

the third” described by Samuel Gerson. Perpetrators and victims experiences of the mediation 

have been analyzed by means of these theories, the analysis shows that mediation is described 

by both parties as a meeting giving them insight into the other parties’ experience of the 

crime. This insight resulted in a changed view on life for the perpetrators and a feeling of 

having the crime investigated for the victims. The conclusion in this paper is that victim-

offender mediation gives the perpetrator and the victim a new view of the incident, resulting 

in reflection about their own behaviour and an understanding of how their acting affects 

others. 

 

 
Keywords: Mediation, offender, victim, the Generalized Other, shame, interaction ritual 
theory, the concept of the third. 
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och råd hjälpt mig vid författandet av uppsatsen. Ett stort tack vill jag ge till min handledare 
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översättning samt peppat mig genom de djupa dalar som jag stundom vandrat i denna höst. 

Jag vill även tacka medlarna i Halland för att ni ställt upp och svarat på frågor, förmedlat 

respondenter samt för den positiva respons jag fick vid det första samtalet i augusti. Sist men 

inte minst vill jag tacka min familj för att ni stöttat och uppmuntrat mig samt att ni stått ut 
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1 Inledning 

Ett brott kan ge skador som inte syns både för brottsoffer och för gärningsperson. Att få möta 

den som skadat eller som blivit skadad kan ge en möjlighet att få skadan reparerad eller en 

utväg till att reparera den skada man orsakat. Mitt intresse för medling vid brott väcktes av en 

tidningsartikel som behandlade ämnet medling. Detta möte där unga gärningspersoner medlar 

med de personer som de utsatt för brott fångade mitt intresse. Speciellt blev jag intresserad av 

interaktionen mellan parterna. Uppsatsen berör därför reparativ rättvisa (Restorative Justice) 

vilket är den metod som används vid medling världen över. Metoden utgår ifrån att göra rätt 

och att återställa det som ett brottsoffer förlorat vid ett brott istället för att endast leta upp och 

straffa en gärningsperson vilket ofta sker i en domstol. Genom att gärningspersonen tar på sig 

skulden för sina handlingar samt för en dialog med brottsoffret kan detta resultera i att offret 

får sina frågor kring brottet utredda samt ett stöd i den känslomässiga inre konflikt som kan 

råda då man utsätts för ett brott (Braithwaite, 2001). 

 
Restorative Justice works to resolve conflict and repair harm. It encourages 
those who have caused harm to acknowledge the impact of what they have 
done and gives them an opportunity to make reparation. It offers those who 
have suffered harm the opportunity to have their harm or loss acknowledged 
and amends mad.(Restorative Justice Consortium) 

 
 

Den brittiska organisationen Restorative Justice Consortium (2009) beskriver hur filosofin 

med reparativ rättvisa är att reparera den skada som brottet orsakat och därigenom ge både 

gärningsperson och brottsoffer en ny chans. I Sverige erbjuds medling till gärningspersoner 

under 21 år, detta då denna ålderskategori anses ha goda möjligheter till att efter en medling 

gå vidare till ett liv utan kriminalitet. Vid unga år, då många debuterar i sin brottsliga bana, 

finns det goda möjligheter till en positiv förändring av identiteten (Brå, 2005:14). Denna 

uppsats undersöker gärningspersoners och brottsoffers upplevelser av medling. 

Utgångspunkten är att studera den reparativa rättvisan utifrån de inblandade parternas 

perspektiv. 
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1.1 Syfte/Problemformulering 

Syftet med denna uppsats är att utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv belysa hur 

gärningspersoner och brottsoffer beskriver sina upplevelser av medling. 

Särskilt fokuseras: 

Hur skildrar gärningspersoner och brottsoffer den interaktion/relation som medlingen innebär 

samt de känslomässiga upplevelser de har av medlingen? 

Hur beskriver de involverade parterna egna och allmänna uppfattningar om gärningspersoner? 

 

2 Bakgrund 

I detta kapitel beskrivs hur medlingsverksamheten startade i Sverige samt den lag som ligger 

till grund för Brottsförebyggande rådets (Brå) arbete med medling, samt den process som 

kommunernas medlare arbetar utifrån. I kapitlet ges även en bild av svensk och utländsk 

forskning kring medling.  

 

2.1 Brottsförebyggande rådet: medling vid brott.  

Brottsförebyggande rådet (Brå) startade 1997 på regeringens uppdrag en försöksverksamhet 

gällande medling vid brott. Försöksperioden pågick ett år och innebar att Brå hjälpte ett 

trettiotal kommuner att starta eller utveckla en medlingsverksamhet. Efter försöksåret 

utvärderades projektet av Brå som kom fram till att medling med bra resultat kan bromsa 

återfallsrisken hos unga brottslingar samt lindra konsekvenserna för brottsoffret 

(Alexandersson, 2008). Utvärderingen ledde till ett antal rapporter från Brå, vilka sedan 

användes av den statliga utredningsgrupp som undersökte om medling vid brott hade 

förutsättningar att finnas permanent i samtliga kommuner (Alexandersson, 2008). Den statliga 

utredningen visade att behov av medling fanns och att tydliga regler för en sådan verksamhet 

behövde upprättas. Därför infördes år 2002 lagen om medling vid brott (Lag 2002:445). 

Denna lag medförde att Brå på uppdrag av regeringen mellan åren 2003-2007 genomförde 

utbildningar av medlare i kommunerna i Sverige, för att stödja införandet av medling i 

samtliga kommuner. Brå arbetar även för att utveckla ett samarbete mellan kommunerna för 

att på så sätt bilda nätverk där gemensamma frågor kan ventileras (Alexandersson, 2008).  
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2.2 Lag 2002:445: lagen om medling vid brott.  

Syftet med Lag 2002:445 om medling med anledning av brott är att minska de negativa 

konsekvenserna av ett brott. Enligt den proposition som legat till grund för lagen (Proposition 

2001/02:126) får gärningspersonen genom medling ökad insikt om brottets hela spännvidd 

och brottsoffret ges en möjlighet att bearbeta upplevelserna av brottet samt få svar på vissa 

frågor som kan föra bearbetningsprocessen framåt. Medlingen ska enligt lag anordnas av 

staten eller av en kommun och medlaren som utses (av kommun eller stat) skall vara en 

kompetent och opartisk person då medlingen sker i bägge parters intresse (Lag 2002:445). För 

att medling skall kunna ske måste brottet enligt lag 2002:445 vara anmält till polisen och 

gärningspersonen skall ha erkänt gärningen. Vidare måste bägge parter vara intresserade av 

att en medling skall ske. Medling erbjuds till gärningspersoner från 12 år tills det att de fyllt 

21 år. Vårdnadshavare för båda parterna får närvara vid medlingen om det anses lämpligt och 

inte stör själva medlingen. Vid själva mötet skall brottsoffret få möjlighet att berätta om sin 

upplevelse av brottet och dess följder, även gärningspersonen skall ges denna möjlighet. 

Brottsoffret kan framställa önskemål om gottgörelse och medlaren skall då, om båda parter är 

intresserade av detta hjälpa till med ett sådant avtal. Gärningspersonen skall också ges 

möjlighet att be om ursäkt för det inträffade (Lag 2002:445).  

 

2.3 Medlingsprocessen och medlingsverksamheterna i Halland 

Hallands län har sex medlingsverksamheter, en i varje kommun där en till tre personer arbetar 

deltid med medling vid ungdomsbrott. Medlingsärendet kommer ursprungligen från polisen 

som efter det att ungdomen erkänt brottet antingen lämnar ärendet vidare till 

medlingsverksamheten i den kommun där brottet begicks eller till socialsekreteraren som 

sedan vidarebefordrar ärendet till medlingsverksamheten. Medling kan ske när som helst i 

rättsprocessen men som regel väntar man, enligt medlarna i Halland (Personlig 

kommunikation, 2009-09-29), tills dess att förundersökningen är avslutad. När ett ärende har 

kommit till medlingsverksamheten kontaktas först den som har begått brottet. Medlaren 

förklarar då vad en medling innebär samt hur den går till (Nehlin, Lindström & Svanberg, 

1998). Att gärningspersonen kontaktas först beror på att medlaren vill bedöma hur motiverad 

och insiktsfull personen är och om detta är tillräckligt för att genomföra en medling. Är 

gärningspersonen motiverad och intresserad av att träffa brottsoffret tar medlaren kontakt med 

denne och ger samma information som gärningspersonen erhållit. I de fall båda parter är 
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intresserade av medling bokas förmöten in, medlaren träffar då parterna enskilt för att gå 

igenom brottet och hur medlingen går till samt vilka regler som finns för medlingsmötet 

(Odén, Wahlin, Lind & Carling, 2007). Fördelen med förmöten är att parterna kan bekanta sig 

med lokalerna så att dessa känns trygga och så att de kan förbereda sig mentalt på själva 

medlingen. För medlaren ger förmötena en inblick i hur själva medlingen kommer att utspela 

sig, om det finns intensiva känslor som kommer att ventileras och vad parterna har för 

inställning till brottet (Nehlin et al. 1998). Vid medlingen inleder medlaren med att så konkret 

som möjligt beskriva händelsen, båda parter får sedan möjlighet att ge sin version av brottet. 

Medlaren ingriper inte mer än nödvändigt för att båda parter skall kunna göra sig hörda och 

skall alltid agera opartiskt och professionellt. I vissa fall kan en tystnad betyda tid till 

eftertanke och i andra fall att någon inte vet hur den skall uttrycka en känsla eller en 

upplevelse. Medlaren måste då vara lyhörd för när denne skall ingripa och för hur ett 

agerande från medlarens sida kan föra medlingen framåt (Nehlin et al. 1998). Ibland 

förekommer det att brottsoffret vill att gärningspersonen ska gottgöra honom eller henne, 

exempelvis genom att hjälpa till med att återställa en skadegörelse eller betala en självrisk. 

Kan parterna komma överens om en sådan gottgörelse så hjälper medlaren till med att skriva 

ett avtal om det överenskomna. Medlaren har ingen skyldighet att kontrollera att avtalet hålls 

men om medlaren får uppgifter om brutet avtal skall denne informera åklagaren om detta 

(Brå, 2005:14). När medlaren upplever att parterna har fått ventilera sina känslor och att alla 

känner sig nöjda kan medlaren sammanfatta vad man kommit fram till och ta upp frågan om 

hur man kommer att förhålla sig till varandra om man möts igen exempelvis på en gata i 

centrum. Avslutningsvis brukar gärningspersonen be om ursäkt, detta händer inte alltid men 

vid de flesta fallen. Brottsoffret brukar då acceptera ursäkten och tacka för att 

gärningspersonen kom till medlingen (Odén et al. 2007).   

 

2.4 Tidigare forskning 

Den forskning som finns om medling är mestadels från Australien, USA och England där 

medling har funnits i olika former sedan 1950-talet, Lawrence Sherman, professor vid 

Universitetet i Cambridge, och Heather Strang, chef vid Centrum för reparativ rättvisa i 

Canberra (Australien) har i sin undersökning ”Restorative Justice: the evidence” (2007) 

studerat vilka faktorer som kännetecknar en bra medling. Inriktningen på undersökningen är 

brottsoffrets läkeprocess i anslutning till kränkningen men även reduceringen av 

gärningspersoners återfall i brott med hjälp av medling. Den viktigaste slutsatsen som dras i 
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deras undersökning är att medling fungerar olika bra på olika personer och olika brott. 

Sherman & Strang (2007) menar att bäst resultat får man vid brott som berör enskilda 

personer samt vid våldsbrott jämfört med till exempel skadegörelse eller när ett företag är 

brottsoffer. Undersökningen har också funnit att brottsoffer som genomgått medling får 

reducerade stressymptom i de fall där stressymtom har funnits. Bland annat minskade den 

posttraumatiska stressen hos dem som genomgått medling, dock finns ännu inga 

undersökningar som visar om denna minskning är bestående (Sherman & Strang, 2007). 

Den svenska forskning som finns om medling utgörs i stor utsträckning av rapporter från 

Brottsförebyggande rådet, exempelvis ”Medling vid brott. Brottsoffren berättar” (Brå, 2000:2) 

och ”Medling vid brott. Rapport från en försöksverksamhet” (Brå, 1999:12). Vidare har Lise-

Lotte Rytterbo skrivit en doktorsavhandling med titeln ”Medling – möten med möjligheter” 

(2002) i vilken medling studeras som process och ide´. Även Staffan Sehlin har i sin 

licentiatavhandling ”Förebygger medling återfall i brott bland unga gärningsmän?” (2009) 

studerat medling samt vilka faktorer som har haft brottsförebyggande effekt hos 

gärningspersonerna. Denna avhandling är den första i Sverige som studerar resultat av 

medling och är unik på så sätt att materialet innehåller ett stort antal intervjuer med ungdomar 

samt en jämförbar kontrollgrupp. Sehlin (2009) beskriver hur medling som 

brottsförebyggande åtgärd lämpar sig väl på ungdomar då dessa är i ett identitetssökande 

stadium samt hur medlingen kan göra gärningspersonen medveten om brottets skada. 

Avhandlingen beskriver även hur ett själv skapas genom samspelet med andra och hur man 

genom medling kan få gärningspersonen att se sig själv ur brottsoffrets perspektiv. Genom 

detta nya perspektiv byggs en återintegrerande skam upp och denna skam menar Sehlin 

(2009) är brottsförebyggande. Med detta nya perspektiv som ansikte mot ansikte relationen 

skapar byggs även en ny identitet upp genom den interaktionsprocess där brottsoffrets lättnad 

och nya positiva syn på gärningspersonen smittar och skapar en positivare självuppfattning 

hos gärningspersonen. Liksom Sherman & Strangs (2007) undersökning visar Sehlins (2009) 

avhandling att färre personer återfaller i brott efter medling i jämförelse med brott där ingen 

medling skett. Dock påpekas att vissa brott exempelvis där enskilda personer ingår har bättre 

medlingsresultat än andra. Över lag finns emellertid ett positivt resultat av medling (Sehlin 

2009). I såväl Sherman & Strangs som Sehlins undersökningar jämförs  

vinster med kostnader samt om reparativ rättvisa kan minska återfallsbrott och därmed minska 

kostnader i form av domstolar och polisingripanden. De studerar även vinsten för offret där en 

minskad posttraumatisk stress inte endast leder till en bättre hälsa och livssituation för offret 

utan även minskade sjukvårdskostnader för samhället. Sherman & Strang (2007) drar 
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slutsatsen att det finns många fördelar och vinster med medling men att det finns många 

faktorer som påverkar dessa, exempelvis hur länge ungdomen haft en kriminell livsstil samt 

hur snabbt en medling kommer till stånd. Sherman & Strang (2007) är dock liksom Sehlin 

(2009) övertygade om att en medling är en positiv handling. 

 

3 Metod 

Uppsatsen bygger på en kvalitativ intervjuundersökning med en explorativ ansats och en 

etnometodologisk blick samt en hermeneutisk förståelsemodell. I detta kapitel beskrivs vilka 

tillvägagångssätt som har valts, varför de har valts samt hur dessa metoder lämpar sig för 

uppsatsens ändamål och vad som inte gjort det. Slutligen diskuteras de etiska dilemman som 

dykt upp i samband med intervjuer och skrivandet av uppsatsen samt hur dessa har hanterats. 

 

3.1 Förförståelse 

Min förförståelse när det gäller medling grundar sig i ett stort intresse för ämnet varför jag 

tidigare har läst en del artiklar i olika tidningar. I Tv-programmet ”Öga mot öga” (Hultin, 

2009), som sändes på SVT1 under våren 2009, och som handlade om medling vid 

ungdomsbrott fick man följa flera medlare och medlingar. Detta gav ett större intresse och en 

idé till uppsatsämnet. Våren 2009 deltog jag på en föreläsning om transformativ medling som 

arrangerades av medlarna i Göteborg. Vid föreläsningen talade jag med två av medlarna om 

medling samt fick en informationsfilm om medling som var utgiven av Brå (År 2006). Inför 

uppsatsen kontaktades medlarna i Halland (augusti 2009) och dessa samtal gjorde att jag fick 

ännu mer insikt i ämnet. 

 

3.2 Hermeneutik 

Hermeneutik är en tolkningslära där tolkningen och förståelsen av texter är utgångspunkten 

(Åkerberg, 1986). Enligt ett hermeneutiskt förhållningssätt är förståelse ett nyckelord. En 

grundtanke för hermeneutiken är att forskaren besitter en förförståelse där en mängd 

uppfattningar och fördomar kan spela en roll i det som förstås (Åkerberg, 1986). 

Förförståelsen hos forskaren påverkar därmed också på vilket sätt en text kommer att förstås.  

Förförståelsen är utgångspunkten i den så kallade hermeneutiska cirkeln där olika delar bildar 

en helhet som endast kan förstås ur dess delar (Åkerberg, 1986). Tolkning av texter har inom 
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hermeneutiken en dubbel funktion, dels är tolkningen själva slutresultatet, dels skapar den en 

förståelse som genererar ny kunskap och ny förförståelse (Åkerberg, 1986). 

Det hermeneutiska synsättet används i uppsatsen då jag försöker förstå och tolka 

intervjupersonernas berättelser om medling och upplevelserna kring denna. 

 

3.3 Etnometodologi & emotionalism  

Inom etnometodologin läggs vikt vid hur en individ skapar en ordning och en mening i det 

kaos av normer och regler som omger människor i deras sociala verklighet, samt hur detta 

meningsskapande sker utifrån varje individs perspektiv (Gubrium & Holstein, 1997). För att 

förstå det uppenbara, det som tas förgivet eller det som ses som helt naturligt men som ändå 

har ett ursprung i ett individuellt meningsskapande söker etnometodologerna efter hur 

individen konstruerar sin verklighet (Gubrium & Holstein, 1997). Uppsatsen är influerad av 

ett etnometodologiskt perspektiv genom dess öppna och undersökande inställning och genom 

en analys som bygger på hur skapandet av självet sker och vad som förändrar detta. Det 

etnometodologiska förhållningssättet har inspirerat på så sätt att uppsatsen studerar 

gärningspersonernas och brottsoffrens egna berättelser kring hur de presenterar sig själva 

(beskriver självet) mot bakgrund av de upplevelser och nya perspektiv de förvärvar vid en 

medling. Då ett etnometodologiskt förhållningssätt ibland kritiserats för att utelämna känslor i 

analysen influeras uppsatsen även delvis av ett emotionalistiskt förhållningssätt då känslor är 

centralt i uppsatsen. Det emotionalistiska perspektivet menar att känslor och resonemang är 

sammanlänkade och måste därför studeras ur ett helhetsperspektiv (Gubrium & Holstein, 

1997). Vid de intervjuer som gjorts för insamling av empiri har influenser av en 

emotionalistisk metod funnits där en öppenhet kring mina egna känslor antas kunna skapa en 

samklang mellan mig och intervjupersonen (och därigenom eventuellt en annan dimension på 

intervjupersonernas svar). På ett sätt är det motstridigt att använda sig av både etnometodologi 

och emotionalism då etnometodologin förespråkar distans i intervjusituationen och 

emotionalismen närhet (Gubrium & Holstein, 1997). Det är emellertid intervjupersonernas 

beskrivningar av känslor som är det centrala även om jag ser fördelar med ett emotionellt 

framlockande av intervjupersonernas känslor för att fördjupa och skapa närhet i samtalet.  

 



 13 

3.4 Intervju  

Vid insamling av det empiriska materialet valdes intervjumetoden. Detta då metoden passar 

uppsatsens syfte som berör hur upplevelser och erfarenheter beskrivs. Genom att använda sig 

av kvalitativ intervju kan man få tillgång till ett mer detaljerat och komplext material 

(Denscombe, 2000). Forskaren kan strukturera intervjun på olika sätt beroende på vilken grad 

av frihet forskaren vill ge respondenten. Genom den semistrukturerade intervjutekniken, 

vilken används i denna uppsats, ges respondenten möjlighet att till viss del styra intervjun. 

Graden av öppenhet i intervjun är avgörande för hur intervjupersonen kan presentera sin 

berättelse. I denna studie har det varit viktigt att eftersträva ett öppet samtalsklimat då 

intervjupersonernas egna berättelser om deras upplevelser varit i fokus. Vid öppna frågor kan 

respondenten formulera svaren utifrån det egna perspektivet, vilket gör svaret till en egen 

berättelse. Strukturen på semistrukturerade intervjuer innebär också att ordningen på frågorna 

kan variera för att följa respondentens berättelse (Sjöberg, 2008). Den intervjuguide (se 

bilaga) som sammanställts inför studiens intervjuer har använts som ett stöd och har därför 

fått följa respondenternas berättelser. Då frågorna i intervjuguiden utgår från forskarens 

kunskaper i ämnet är respondenternas möjlighet till att styra intervjun till viss del begränsad 

av denna förkunskap (Aspers, 2007). Målet för studiens intervjufrågor har därför varit att på 

ett så öppet sätt som möjligt låta respondenterna dela med sig av sina erfarenheter och 

upplevelser. Även Sjöberg (2008) anser att forskaren bör ha ett öppet sinne för att på detta sätt 

vara mottaglig för den kunskap som respondenten besitter och bör därför vara lyhörd för 

stickspår i respondentens berättelse som kan ge ny kunskap. 

Vid en intervju är det viktigt att ta hänsyn till den maktobalans som råder där forskaren 

ställer frågorna och därmed innehar makten, denna obalans kan skapa en återhållsamhet hos 

respondenten som gör att svaren begränsas (Denscombe, 2000). För att dämpa denna obalans 

har öppna frågor formulerats samt att de följdfrågor som ställts visat min kunskapsbrist i 

ämnet. På detta sätt har makten givits till respondenterna som då blivit experter på ämnet.  

För att minnas respondenternas svar samt vid intervjutillfället ha möjlighet att fokusera på 

intervjupersonens berättelse används vanligen bandinspelning. Detta ger en möjlighet att 

lägga full uppmärksamhet på respondenten och senare minnas inte bara svaren utan också 

känslor och stämningar i samtalet via inspelningen (Aspers, 2007). Materialet från en intervju 

kan behandlas på olika sätt; exempelvis transkriberas. Det inspelade materialet översätts då 

till text som senare kan analyseras. Vid transkriberingen kan forskaren använda sig av olika 

nivåer för hur detaljerat textmaterialet skall bli, allt från att endast ordagrant återge samtalet 
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till att även beskriva till exempel ickeverbala aspekter som pauser och gester (Aspers, 2007). 

Transkriberingen av intervjumaterialet i denna uppsats utgår från att samtalen återges 

ordagrant samt att gester och andra meningsbärande tecken beskrivs där detta bidrar till att 

fånga innebörden i svaret. 

 

3.5 Kreativ metod 

Då uppsatsen berör känslor och upplevelser som kan vara svåra att beskriva har jag influerats 

av att som en inledning på mötet vid intervjuerna använda den kreativa metod, vilken David 

Gauntlett beskriver i boken Creative Explorations (2007). En sådan metod kan bland annat 

innebära att man på ett okonventionellt sätt beskriver en känsla eller ett sammanhang 

(Gauntlett, 2007). Min utgångspunkt vid intervjuerna var att respondenterna skulle få rita en 

teckning av sin upplevelse av medlingen som vi sedan kunde tala kring. Teckningen skulle 

endast vara ett stöd till frågorna och bidra till att respondenterna kunde uttrycka en djupare 

minnesbild av medlingen. När man använder den kreativa metoden kommer intryck och 

känslor lättare ”upp till ytan” än vid vanliga intervjuer, detta eftersom respondenten får ta 

någonting från minnet och omvandla det till exempelvis en teckning. Denna omvandling från 

minne till teckning kallas för en översättning, att översätta ett minne till tal ger ett svar och till 

en teckning ett annat, denna kombination av olika svar ger en bred bild av ämnet (Gauntlett, 

2007). 

 

3.6 Urval   

Uppsatsen bygger på intervjuer med tre gärningspersoner och två brottsoffer, samtliga 

kontakter har förmedlats från medlingsverksamheterna i Halland. Då kriterierna för uppsatsen 

var att fem personer skulle intervjuas blev önskemålet till medlarna att det skulle vara tre 

gärningspersoner och två brottsoffer eller det omvända, detta för att inte endera sidan skulle 

väga över för mycket och resultera i ett alltför ojämnt svarsutbud. Medlarna valde själva vilka 

de tillfrågade vilket kan vinkla uppsatsens innehåll, av naturliga skäl väljs personer från 

lyckade medlingar vilka kan ge en positiv bild av medling. Medlarna förmedlade totalt sju 

intervjupersoner från olika delar av länet, två av dessa valde att inte delta i intervjun. Totala 

antalet intervjuer blev då fem. 

Gärningspersonerna Mats, Kalle och Ninni är mellan 16 och 18 år, dessa tre har begått 

brott mot enskilda personer. Brottsoffren Larry och Annika är i 40-50 årsåldern, Larry är 
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personligt utsatt medans Annika representerar ett företag som är utsatt för snatteri. 

Gärningspersonerna och brottsoffren har inte ingått i samma medlingar. 

Åldern på respondenterna beror, i gärningspersonernas fall, på att medling endast ges till 

personer under 21 år. Brottsoffren är båda över 40 år, dock ges medling till brottsoffer oavsett 

ålder. Att brottsoffren i denna uppsats inte är ungdomar kan ha påverkat deras upplevelse av 

medlingen, ålder ger individen en erfarenhet som kan avspegla sig i reaktioner vid olika 

situationer. Medlarna i Halland har dock inte upplevt att brottsoffrens ålder påverkat 

medlingssituationen (personlig kommunikation 2009-12-03). 

 

3.7 Tillvägagångssätt vid intervjuerna 

För att säkerställa möjligheten till intervjupersoner kontaktades medlingsverksamheterna i 

Halland tidigt i uppsatsarbetet, medlarna gav positivt besked i frågan om möjlighet till 

intresserade respondenter. Inför intervjuerna sammanställdes en intervjuguide som berör fyra 

områden vilka är: bilder av gärningspersonen, bilder av brottsoffret, upplevelser av medling 

samt tidigare erfarenheter av enskilda samtal. Mötesplatsen där intervjun skulle äga rum 

skulle vara en neutral plats. Detta för respondenternas välbefinnande samt för att inte påverka 

med omgivande intryck. Inför varje intervju valdes därför en mötesplats i samråd med 

respondenten för att, på så sätt säkerställa att platsen var bekväm för respondenten att ta sig 

till. Intervjuerna utspelade sig av den orsaken i olika städer och på olika typer av platser, vilka 

var: på respondentens arbetsplats, bibliotek, på en av medlingsverksamheterna samt hemma 

hos mig. 

Vid intervjutillfällena informerades respondenterna om min utbildning samt om uppsatsens 

syfte detta för att klargöra mina ändamål med intervjun samt belysa att brottet i sig inte var av 

intresse för uppsatsen utan att det var medlingen som var centralt. Respondenterna fick själva 

välja om de ville berätta om brottet eller inte. Den enda frågan som berörde brottet var om 

respondenten var gärningsperson eller brottsoffer, detta för att kunna anpassa frågorna. Efter 

denna inledande information samt när respondenten blivit informerad om den kreativa 

metoden, erbjöds respondenterna att rita en minnesbild från medlingen. Då inget intresse 

fanns hos någon av respondenterna för att uttrycka sin upplevelse via en teckning startade 

istället intervjun på traditionellt sätt. Varje intervju spelades in på band för att ge en bättre 

minnesbild av samtalen. Respondenterna tillfrågades alltid först för att säkerställa ett 

godkännande av detta. Efter varje intervju transkriberades materialet. 
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3.8  Reflektioner kring metod & utförande 

Vid tolkningen av de texter som materialet har resulterat i har jag utgått från den 

hermeneutiska cirkeln; varje del i uppsatsskrivandet har givit nya insikter, vilka i sin tur givit 

en mer komplett helhetsbild av intervjupersonernas upplevelser av medling.  

De etnometodologiska och emotionalistiska influenser som har funnits vid uppsatsskrivandet 

har använts på olika sätt, vid intervjuerna har en ständig fundering över ett känslomässigt 

givande och tagande resulterat i ett bra samspel mellan mig och respondenterna. Vid tolkandet 

av materialet har de etnometodologiska hur-glasögonen har använts för att se på 

respondenternas uppbyggande av självet samt den förändring som sker vid en medling.  

Tanken att varje intervju skulle äga rum på en neutral plats infriades vid alla tillfällen utom 

ett, respondentens val vid detta tillfälle var att intervjun ske på morgonen och mitt hem var då 

bästa alternativet. Då respondenten inte hade något emot att komma till mig beslutades detta 

gemensamt. Min känsla inför detta var att det kändes konstigt att inte vara på en neutral plats 

men när respondenten sedan visade sig vara en man i min egen livssituation, ca 40 år och med 

familj, störde valet av plats inte intervjun. Efter samtliga intervjuer kan slutsatsen dras att den 

bästa intervjuplatsen var på medlingsverksamheten, ett neutralt rum där respondenten kände 

sig hemma men som inte bar några spår av respondentens övriga liv. 

Vid två intervjutillfällen drog sig respondenterna ur, detta utan att meddela sin ovilja till att 

medverka, detta resulterade i nya samtal till medlarna för att få nya respondenter samt en 

erfarenhet av att ett ja ena dagen kan vara ett nej andra dagen. Under intervjuerna fick jag 

erfara vilken skiftande respons som samma frågor kan ge, där vissa respondenter var mycket 

talföra om sina upplevelser var andra mer tystlåtna. Konsten i intervjuteknik ligger i att som 

intervjuare kunna vara tyst för att locka fram respondenterna åsikter, jag besatt inte denna 

kunskap utan fortsatte med frågorna vilket kan ha resulterat i ett tunnare utbud av svar från 

vissa respondenter. 

 Den kreativa metodens misslyckande berodde troligtvis på att vid ett möte målas en inre 

bild upp av mötets utformning. Den diskurs som de flesta har av en intervju innehåller inte en 

ritdel varpå jag tror att respondenterna blev ställda över denna fråga, kanske hade de ritat om 

de hade varit förbereda på detta.  
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3.9 Etik 

Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2007) finns fyra huvudkrav för ett etiskt 

förhållningssätt vid forskning. Det första är informationskravet vilket innebär att 

respondenterna skall informeras om forskningens syfte (Vetenskapsrådet, 2007). Denna 

uppsats syfte har vid två tillfällen förklarats för respondenterna, både då de blev tillfrågade 

om medverkan av medlarna och i samband med intervjun, detta för att tydliggöra vad 

intervjun skulle handla om. Respondenterna informerades också om att de själva fick välja att 

berätta om brottshändelsen eller inte, samt att intervjun skulle spelas in på band. 

Respondenterna har samtyckt till både intervju och bandinspelning. Detta motsvarar det andra 

kravet för etik vid forskning, det så kallade samtyckeskravet vilket handlar om att 

respondenten har rätt att besluta om sitt deltagande vid undersökningen (Vetenskapsrådet, 

2007). Uppsatsens intervjupersoner har givit sitt godkännande vid de två tillfällen då de 

tillfrågats om ett deltagande. Vid två tillfällen valde två respondenter att inte ställa upp på 

intervju detta respekterades då varje respondent (enligt mig) bör ha rättigheten att när som 

helst i processen dra tillbaka sitt samtycke. 

Konfidentialitet är det tredje kravet som innebär att uppgifterna inte skall kunna nyttjas av 

obehöriga (Vetenskapsrådet, 2007). Av hänsyn till respondenterna har vid de tillfällen brottet 

nämnts vid en intervju avsiktligt ej tagits med i uppsatsen, både av omtanke om 

respondenterna samt då brottet inte är av vikt för uppsatsen. Respondenterna har även fått 

fingerade namn för att ytterligare skydda deras identiteter. En etisk problematisk aspekt är 

dock att medlarna troligtvis känner igen de respondenter som de bidragit med, dock har de 

tystnadsplikt varpå respondenternas åsikter stannar hos dem och kan ses som skyddade. 

Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter endast får användas för forskning 

(Vetenskapsrådet, 2007), mina funderingar kring hur materialet används grundar sig på hur 

etiskt det är att intervjua offer och gärningspersoner som redan varit i utsatta situationer. I 

uppsatsen ges dock gärningspersoner och brottsoffer en möjlighet att få berätta sin version av 

upplevelsen. Dessa berättelser genererar sedan ett bidrag till en ökad kunskap om medling och 

upplevelserna i samband med denna vilket kan anses positivt. 

 

4 Teorier 

I detta kapitel beskrivs de teorier som används vid analysen av materialet. George Herbert 

Meads (1976) den generaliserade andre visar på hur individen påverkas av yttre 
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föreställningar. Dessa yttre föreställningar som Mead (1976) talar om i sin teori, kan ses som 

upphovet till skamkänslor. Thomas Scheffs (1990) skamteori beskriver skamkänslor i 

samband med brutna sociala band, Scheff har tillsammans med Susanne Retzinger (2000) 

utvecklat skamteorin för att passa medlingssituationen. Erving Goffmans (1970) 

samspelsteori används då jag studerar medling som ett möte. Samspelsteorin beskriver hur ett 

möte utspelar sig samt vilka faktorer som påverkar mötets utgång. Slutligen används teorin 

om det intersubjektiva tredje vilken beskrivs av Samuel Gerson (2004) och som handlar om 

hur en individ kan utveckla ett tredje perspektiv i samförstånd med en annan individ. 

 

4.1 Den generaliserade andre 

George Herbert Mead (1976) var grundare till den teori vilken senare kom att kallas 

symbolisk interaktionism. Detta är ett perspektiv i vars fokus står individer och samhälle samt 

hur dessa genom interaktioner ständigt förändras. Denna förändring innebär att samhället är i 

en ständig process och att intersubjektiviteten uppkommer i sampel med andra (Mead, 1976). 

Redan i tidig ålder börjar skapandet av jaget och det egna perspektivet av jaget som objekt, 

detta skapande sker genom de interaktioner som barnet upplever i sin omvärld. Skapandet av 

jaget går via leken och spelet, i leken intar barnet roller som den provar. Genom leken 

undersöker barnet det språk, gester samt de handlingar som barnet möter i vardagen (Mead, 

1976). I leken lär sig barnet känna igen de symboler som finns i interaktioner och som utgör 

grunden för den struktur genom vilken vi förstår varandra (Mead, 1976). Leken ingår i barnets 

utvecklingsstege, vuxna provar inte roller genom lek utan genom ett självmedvetet tagande av 

andras roll och attityd vilket Mead (1976) kallar spelet. I spelet försöker individen fånga alla 

andra spelares attityd för att på så sätt skapa en helhet av gruppens attityd. Dessa attityder 

influerar individen i skapandet av självet och självets reaktioner på yttre stimuli och detta 

tagande av roller formar personligheten. Mead (1976) talar om självet som bestående av två 

delar vilka benämns ”I” och ”Me”. ”I” är individens kreativa del, den barnsliga och spontana 

delen, vilken påverkas av de influenser som ”Me” får genom interaktioner. ”Me” är den sida 

som omgivningen ser hos individen och som kan ses som den vuxna, stabila och objektiva 

delen av vårt jag. Genom de influenser som ”Me” får i spelet blir jaget lite av alla i gruppen, 

”Me” tar till sig andras attityder och använder dessa i sin förändring av ”I” vilken i sin tur 

förändrar ”Me” (Mead, 1976). Attityderna från samhället som ”Me” influeras av kallas av 

Mead (1976) för den generaliserade andre. Den generaliserade andre kan var allt ifrån ett 

fotbollslags attityd till hela samhällets moraliska värderingar; varje individ samlar attityder 
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från olika sociala grupper till sitt utvecklande av jaget för att på så sätt anta de sociala 

gruppernas attityd (Mead, 1976). Denna andre visar individen samhällets bild av 

mönstermedborgaren vilken har det ideala beteendet som individen strävar efter att uppnå. 

Det är genom den generaliserade andre som vi uppfattar hur samhället ser på oss, hur 

samhället ser på andra och hur andra ser på varandra. Detta intagande av andras attityd 

resulterar i ett konstruerande av självet genom ”I” och ”Me” (Mead, 1976). Individen är 

beroende av andra och de interaktioner som mötet med andra innebär för att skapa en identitet 

samt för att se hur det egna beteendet följer den norm som finns i samhället (Mead, 1976). 

Individens identitet och beteende kontrolleras av den generaliserade andre; genom denne ser 

sig individen med samhällets ögon. Då individen förstår samhällets och omgivande gruppers 

attityder förstår hon också hur hennes eget agerande smälter in eller sticker ut i relation till 

dessa gruppers normer. Denna förståelse som individen har utvecklat genom leken och spelet 

är vad Mead (1976) kallar den generaliserade andre. Mead menar också att fastän människan 

har ett reflexivt tänkande är hon rädd för att avvika, hon handlar därför i enlighet med den 

generaliserade andres moraliska värderingar (Mead, 1976).  

 

4.2 Skam och skuld 

Skam och skuld är känslor som beskrivs på olika sätt i olika delar av världen, skam utmålas i 

västvärlden som en negativ känsla där den framkallas av exempelvis förnedring och 

bortstötning, i andra delar av världen som till exempel i Asien ses skammen som en mindre 

intensiv känsla där den förknippas med blyghet och anspråkslöshet (Scheff & Retzinger, 

2000). När en känsla upplevs som negativ undertrycks den ofta av individen för att på så sätt 

dölja en svaghet, upplevelsen av skam som en negativ känsla skapas då individen ser sig själv 

i relation till andra och hur det egna agerandet påverkar denna relation. Skam uppstår när 

individen upplever sig ha äventyrat det sociala bandet som finns mellan två personer, 

avsiktligt eller oavsiktligt (Scheff, 1990). Scheff & Retzinger (2000) beskriver hur skam är en 

emotionell tagg i det hotade sociala bandet, precis som hotade band är ett ursprung till 

skamkänslor. De menar också att skam finns med i alla relationer då banden testas som en 

utvärdering av relationen, genom testningen värderar parterna styrkan på bandet, denna 

testning sker kontinuerligt och omedvetet och innehåller skam och skuldkänslor. I alla 

relationer finns enligt Scheff (1990) normer och regler för hur parterna skall uppföra sig och 

agera mot varandra. Scheff (1990) menar att det är konformiteten i dessa normer och regler 

som testas och att skam kan uppstå genom denna testning av det sociala bandet. När ett band 
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medvetet bryts kan den förorättade personen känna moralisk vrede som ett uttryck för 

skammen över det brutna bandet. Ett brott är ett exempel på ett brutet band, en gärningsperson 

har där medvetet eller omedvetet brutit emot de normer och regler som finns i relationen. 

Enligt Scheff & Retzinger (2000) uppträder skam i två former vid ett brott; dels är det den 

självpåtagna skammen som oftast brottsoffret upplever men som även berör dennes och 

gärningspersonens familjer. De självpåtagna skamkänslorna maskeras ofta med andra 

känslouttryck, vid brottet kan offrets skam över att hjälplöst se på när gärningspersonen bryter 

mot de sociala reglerna och därmed det sociala bandet mellan dem maskeras med ilska. Den 

andra typen av skam är den som läggs på gärningspersonen av polisen eller en annan person 

med makt; detta sker då dessa överheter ger gärningspersonen en tillrättavisning och förklarar 

rätt och fel för denne. Gärningspersonens skam kan då framträda som ilska som försvar mot 

dessa skamkänslor i samband med uppläxningen (Scheff & Retzinger, 2000). Skulden som 

läggs på gärningspersonen måste vara måttlig då en allt för stor förnedring kan resultera i ett 

förnekande och en obotlig ilska hos denne. Känner gärningspersonen måttlig skuld och 

skamkänsla kan hon visa sin försvarslöshet gentemot offret, blir skamkänslan övermäktig 

byggs endast försvarsmurar. I medling kan skammen ses som ett straff för brottet, straffet blir 

att ta offrets skam och signalen för skammen är äkta ånger (Scheff & Retzinger, 2000).  

Skam och skuld över det brutna bandet är nyckelkänslor i medlingssituationen; skam är det 

straff gärningspersonen får för det avslitna sociala bandet. Vid en medling sker en process 

som Scheff & Retzinger (2000) kallar för en symbolisk reparation, med reparation menar de 

hur det sociala bandet repareras genom parternas agerande vid medlingen. I en lyckad 

medlingssituation sker två steg, dessa steg benämns som ”The Core Sequence” (Scheff & 

Retzinger, 2000). Det första steget avlägsnar brottsoffrets självpåtagna skam från denne för att 

på så sätt undanröja den förnedring som det brutna bandet har inneburit för offret (Scheff & 

Retzinger, 2000). Detta steg är det viktigaste för offret i medlingen då denna överföring av 

skam frigör offret från alla tankar på egen skuld i det inträffade. Då offrets skamkänslor skall 

avlägsnas från denne krävs att gärningspersonen tar på sig hela skulden för brottet. Nyckel i 

denna överföring utgörs av gärningspersonens äkta ånger för sina handlingar, att visa en äkta 

ånger innebär att gärningspersonen visar upp en försvarslöshet där hon söker barmhärtighet 

från offret (Scheff & Retzinger, 2000). När brottsoffret uppfattar denna försvarslöshet via 

skamsignalen av äkta ånger kan hon ta det andra steget i reparationen av det sociala bandet, 

detta steg är att förlåta gärningspersonen och därmed sluta cirkeln i den symboliska 

reparationen (Scheff & Retzinger, 2000). Skamkänslorna som gärningspersonen sänder ut ger 

två signaler till brottsoffret; den första är att skammen tydliggör den genuina ånger som 
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gärningspersonen upplever, den andra signalen är att skammen visar en mänsklighet, eftersom 

skam är en känsla som alla har upplevt och kan relatera till blir gärningspersonen human för 

offret (Scheff & Retzinger, 2000). Enligt Scheff (1990) skapas skamkänslorna av en negativ 

självbild, denna negativa självbild som gärningspersonen får vid erkännandet av all skuld 

skapar en skam som är förbipasserande. Förbipasserande eller normal skam som den också 

kallas varar endast en kort stund då individen bearbetar känslan innan den etsat sig fast, 

motsatsen patologisk skam varar en längre tid eller återkommer med jämna mellanrum 

(Scheff, 1990). Vid en medling påförs en normal skam på gärningspersonen då brottsoffrets 

negativa perspektiv blir uppenbart. Denna negativa självbild dämpas sedan av den förlåtelse 

som offret ger och därigenom dämpas även skamkänslorna. Förlåtelsen sluter cirkeln och 

reparerar det sociala bandet (Scheff & Retzinger, 2000). 

 

4.3 Samspelet mellan människor 

När människor möts och det finns ett specifikt mål med mötet, kan man tala om ett fokuserat 

samspel där parterna är måldrivna (Goffman, 1970). Medling kan ses som ett sådant fokuserat 

samspel, vid en medling möts parterna i ett samspel där målet med mötet är att ge och ta emot 

ett perspektiv av en gemensam händelse. Under ett fokuserat samspel agerar bägge parter 

sändare och mottagare, de både skickar och tar emot meddelande från den andra parten. Vad 

parterna uppfattar av det som sänds ut beror på att olika faktorer påverkar intrycken i 

interaktionen, bland annat mötesplatsens utformning, om rituella regler följs eller bryts samt 

den kropps och ansiktsaktivitet som motparten sänder ut (Goffman, 1970). Kropps- och 

ansiktsmimiken är en av grundfaktorerna för ett väl fungerande samspel, Goffman (1970) 

säger att självbehärskning där individen kontrollerar sin ansiktsaktivitet är viktigt för att 

behålla den jagbild som personen skapat och vill visa upp i interaktionen. Han beskriver även 

de två attityder som individen växlar mellan i interaktionen, den ena är en försvarsställning 

som antas när personen vet att den kan stöta på oförutsedda händelser eller när målet med 

kommunikationen är ovisst. Inför ett möte kan kroppen reagera med oro och ångest som 

försvar mot den ovisshet som mötet innebär, utåt samlas alla krafter för att rädda ansiktet och 

den bild av sig själv som individen valt att framträda med i mötet. Den andra attityden som 

Goffman (1970) beskriver är när en person försöker rädda motpartens ansikte i samspelet. 

Denna attityd är både defensiv och beskyddande och leder personen in på en riskfylld 

balansgång då hon samtidigt som hon räddar motpartens ansikte måste se till att inte förlora 

sitt eget. Att öppna sig och visa en sårbar sida är ett sådant sätt som en person kan ta till för att 
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rädda motpartens ansikte samtidigt som hon utsätter sig själv för en risk att förlora det egna 

ansiktet. Dessa båda attityder kan individen alternera emellan samtidigt som hon planerat eller 

oplanerad kan skapa ett hot mot en motparts ansikte. Detta hot menar Goffman (1970) finns i 

tre nivåer. Första nivån är när en individ har handlat utan avsikt eller är omedveten om 

följderna för motparten, denna typ av hot mot ansiktet kan kallas felsteg eller fadäs då 

personen troligtvis skulle ha handlat annorlunda om hon känt till följderna. I den andra nivån 

är kränkningen mer avsiktlig och där är handlingen medveten för att få motparten att tappa 

ansiktet, vid den tredje nivån beskrivs kränkningen som en biprodukt till handlandet och där 

den kränkande oöverlagt utför en handling som inte har för avsikt att skada (Goffman, 1970). 

Att förlora ansiktet i ett samspel skapar en obehagskänsla som kan få olika följder hos de 

inblandade parterna, den som förlorat ansiktet kan förutom att rodna brista ut i både tårar eller 

hysteriskt skratt, efter ett sådant utbrott är det mycket svårt för personen att återfå balansen i 

samspelet. Det blir då av stor vikt för den andra parten att skapa en jämvikt för att uppnå 

målet med mötet, då man i ett lyckat samspel har likbördiga roller i interaktionen (Goffman, 

1970). Vid ett fungerande samspel engagerar sig båda parter i interaktionen, det är också av 

vikt att parterna lägger tidigare fiendskap bakom sig för att inte anta en försvarsattityd vid 

mötet, vid en medling skulle en sådan försvarsattityd resultera i ett fortsatt fiendskap då 

brottsoffrets förlorade ansikte inte räddas i interaktionen. Det är därför av stor vikt att båda 

parter försöker förhindra att den andra parten tappar ansiktet i ett lyckat samspel (Goffman, 

1970). 

 

4.4 Den intersubjektiva tredje  

Den intersubjektiva tredje är den kraft som finns bortom varje relation, en undermedveten 

triad som likt ett osynligt band omsveper relationen (Gerson, 2004). Denna intersubjektiva 

tredje har sin utgångspunkt i varje individs uppfattning av omvärlden. Den egna 

förutsättningen för hur denna omvärld uppfattas inbegrips i den intersubjektiva matris där 

uppfattningsförmåga, tal och mening ingår. I denna inre utvecklingsprocess blandas inre 

fantasier med yttre betydelser och meningar. Kärnan i den mentala aktiviteten är den mentala 

process där individen ser sitt själv och där dennes erfarenheter sätts i ett sammanhang 

(Gerson, 2004). Genom att individen strävar efter att organisera de inre erfarenheterna 

kommer även yttre verkligheter att påverka dessa inre upplevelser. Organiseringen av mening 

i sinnet är beroende av yttre händelser, närvaron av ett annat sinne är därför nödvändigt för 

registreringen och förståelsen i individens undermedvetna (Gerson, 2004). Dessa yttre 
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händelser som skapar individens undermedvetna är bland annat den intersubjektiva tredje 

vilken överskrider den enskildas mentala subjektivitet och är en produkt av en interaktion 

mellan två individer. Intersubjektiviteten som fokuserar på inre och yttre, självet och andra, 

blir i den tredje en gräns som ringar in relationen snarare är separerar individerna i samspelet 

(Gerson, 2004). Den relationella tredje kommer ifrån dyaden och är det som pågår bortom 

individerna i en relation. Den tredje upplevs som ett abstrakt väsen eller likt en unik dialekt 

som parterna talar, denna intersubjektiva triad finns i det samförstånd som uppstår mellan 

analysen och analysanderna (Gerson, 2004). 

 

5 Presentation av intervjuerna 

Materialet presenteras utifrån gärningspersonernas och brottsoffrens syn på sig själv och 

motparten samt hur de beskriver upplevelserna av medlingssituationen. De personer som 

intervjuats är gärningspersonerna Mats, Kalle och Ninni vilka har begått brott mot enskilda 

personer samt brottsoffren Larry och Annika. Larry är personligt drabbad på så sätt att han 

blivit personligt utsatt för ett brott, Annika representerar ett företag som vid flertalet tillfällen 

har blivit utsatt för snatteri, Annika har därför deltagit i flera medlingar. Inga av 

respondenterna är parter i samma medling.  

 

5.1 Bilder av gärningspersoner  

5.1.1 Gärningspersonernas syn på sig själva samt upplevelse av 

andras syn på dem 

Gärningspersonerna beskrev sig själva som att de innan medling hade haft problem med 

humöret och att de inte varit några ”snälla personer”. De hade inte heller innan de blev 

kontaktade av medlingsverksamheten ansett sig skyldiga till att ha förorsakat brottsoffret 

problem utan de hade mest tänkt på sig själva och sin egen utsatthet då de blivit anmälda för 

brottet. Mats och Kalle säger att de blev upprörda eller förbannade när de fick polisanmälan, 

de upplevde att offren borde be dem om ursäkt för den kränkning som de fått utstå i samband 

med anmälan. De talar också om sin ängslan över hur andra ser på dem som gärningspersoner, 

exempelvis Kalle berättar om hur han undvek ”sitt” brottsoffer innan medlingen av rädsla för 

hur en kontakt skulle tolkas av offret och av andra i omgivningen. Kalle säger att han kände 



 24 

sig ”schyst” som deltog i medling och att han inte brukar vara schyst utan att han tidigare varit 

”lite busig”. 

Omgivningens syn på Mats är en del av hans berättelse där han menar att omgivningen 

tycker att han är en ”skit go kille” men att man får passa sig för honom eftersom han är 

kriminell. Han berättar också att det finns de som utan att känna honom hatar honom. Vid 

anmälan upplevde han att omgivningen betraktade honom med nedlåtande blickar och han 

blev rädd för att han som hipphoppare skulle bli betraktad som en ”gangsterrappare”, det vill 

säga en hipphoppmusiker som angriper samhället både verbalt och fysiskt. Mats berättar om 

hur han sa till sina vänner att han inte vill vara någon gangsterrappare. Mats upplever att hans 

rykte fortfarande är lite tveksamt, han berättar om hur han tycker att det känns ”idiotiskt att bli 

betraktad som kriminell” och hur familjen ser ner på honom samt om förlusten av deras 

respekt. Mats säger att hans offer säkert trodde att han var en sådan kille som inte säger förlåt, 

men enligt Mats är detta felaktigt då han tvärtom menar att han är en lojal kille. Mats 

beskriver dessutom sina tankar kring vad han utsatt offret för samt hur han därför undvek att 

närma sig offret innan medlingen, detta av rädsla för vad folk skulle säga samt att 

omgivningen troligtvis skulle tänka ”backa undan”. Mats berättar att han inte vanligtvis 

backade undan för någon utan istället tänkte ”fan nita skiten, den jäveln och sånt”.  

Ninni beskriver sig själv innan medlingen som att hon inte i regel ångrade sig för saker 

som redan hade hänt, hon ansåg att ”när man redan har gjort något tycker alla redan att man är 

dum”. I Ninnis gamla hemland såg hon ofta brottsliga saker ske och hur polisen ingrep genom 

att ”slå ner dem som gjorde det”. Ninni berättar också om hur man i hennes gamla hemland 

inte vågar besöka brottsplatsen av rädsla för omgivningens blickar och åsikter. 

När Ninni först blev tagen för det brott hon begått insåg hon inte det felaktiga i sitt beteende, 

hon erkände att hon hade begått handlingen och uttrycker sitt eget ansvar i gärningen.  

 

5.1.2 Brottsoffrens syn på gärningspersoner 

Brottsoffren Larry och Annika talar om gärningspersoner både i allmänhet samt den eller de 

specifika gärningspersoner som de medlat med. Larry talar om att ”tycka synd om” 

gärningspersonen. Han säger att det i regel finns något tragiskt bakom ett brott men att det kan 

vara ”en dum grej bara, man kan ha druckit en massa alkohol och hittar på nått dumt”. Larrys 

åsikt om straff är att det är en självklarhet att straffa en brottslig gärning, men att när 

gärningspersonerna är unga är de fortfarande formbara och i ett fängelse får ungdomen ”ett 

dåligt kontaktnät och lär sig tips och trix”. Han menar att det är en balansgång mellan att 
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straffa eller att banas in på rätt väg för att formas på ett positivt sätt så att ungdomen viker av 

från den brottsliga banan.  

Annika, som deltagit i medling flera gånger, beskriver gärningspersonerna som de som 

ångrar sig fullt ut samt de som inte ångrar sig fullt ut. Hon menar att de som inte ångrar sig 

fullt ut ofta har trassliga familjeförhållanden och föräldrar som inte stöttar, dessa ungdomar 

säger Annika har problem med vuxenkontakter. Hon jämför också ungdomarna som hon 

möter i medlingen med de kriminella som hon möter i en rättegång, där hon säger att hos 

ungdomarna ser hon en chans att hjälpa och leda rätt. Hon säger att ungdomarna kommer till 

medlingen av fri vilja därför att de ångrar sig, de kriminella som hon möter i rättegång tycker 

hon är ”usch”, hon tror inte att dessa personer kan vara kapabla av att ångra ett brott då de har 

ett register av brottslighet med sig. 

 

5.2 Känslor i samband med medling  

5.2.1 Gärningspersonernas skildringar av känslor 

När gärningspersonerna berättar om hur de upplevde medlingssituationen talar de om skuld 

och ångest i samband med medlingen. Samtliga gärningspersoner beskriver hur medlingen 

skapat en ångest och oro då de kommit till insikt i hur deras agerande påverkat offret. Mats 

och Kalle beskriver sina familjer som offer, då dessa och brottsoffrets föräldrar bor i samma 

stadsdel ville man reda ut gärningen eftersom motsättningar och aggression annars kan uppstå 

emellan familjerna. Båda ville också förklara för offrets föräldrar att de inte hyste något agg 

emot brottoffret.  

Inför medlingen hade Mats sömnproblem då han tyckte synd om offret och dennes 

föräldrar samt hade ångest inför tanken på att hela hans framtid kunde vara förbi. Denna 

ångest förvånade honom, han berättade att han inte brukade ha nattlig ångest för sina 

handlingar. Mats berättar också att när han mötte sitt offer i medlingen fick han se hur rädd 

brottsoffret var, Mats beskriver hur hans offer såg ”livrädd och vettskrämd ut”. Att möta ett 

vettskrämt offer gjorde Mats nervös men fick honom ändå att besluta sig för att uttrycka sina 

känslor kring händelsen och verkligen be om ursäkt. Mats berättar att efter medlingen har han 

kommit till insikt med att många av de tankar han hade innan medlingen inte var realistiska 

utan uppstod utan eftertanke.  

Kalle talar om sin oskuld i brottet, han menar att han inte hade uppsåt att skrämma offret 

men att hans agerande kan upplevas som skrämmande. Kalles upplevelser av medlingen är en 
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genant känsla redan vid förmötet då han berättade om händelsen, denna känsla växte vid 

mötet med offret och dennes föräldrar. Även om han ser sig som oskyldig upplevdes 

medlingen som mycket ”pinsam”, speciellt eftersom hans offer på medlingen såg rädd ut. 

Kalle tycker också att det är ”skämmit” när han nu efter medlingen möter offret på stan och 

likaså kommer det bli ”skämmit” att möta offrets föräldrar därför att som han säger ”jag som 

är så gammal går och hotar deras lille grabb” (offret är 13-14 år, Kalle är 18 år).  

Ninni talar om sin nervositet inför medlingen, denna nervositet hade sin grund i att 

brottsoffren för henne var okända och så även deras inställning till henne. Hon berättar också 

att hennes syn på sig själv har förändrats genom medlingen, hon har nu insett sitt felaktiga 

handlande och känner ångest inför brottet.  

 

  

5.2.2 Brottoffrens syn på gärningspersonernas känslor 

Brottsoffren talar under intervjuerna inte om sina egna känslor men beskriver däremot 

gärningspersonernas känslor. Annika och Larry berättar att de såg på de gärningspersoner som 

de mötte vid medlingen att de ångrade sitt brott. Larrys gärningsperson skämdes och ville be 

om ursäkt, han såg också att hans gärningsperson var ångerfull vid medlingen. 

Gärningspersonen som Larry mötte hade till följd av brottet och den ånger han kände ändrat 

sitt liv vilket kändes bra för Larry. Larry talar också om modet att komma till en medling, han 

menar att det är ett straff i sig att se sina brottsoffer i ögonen. 

Annika säger att 80 procent av de gärningspersoner som hon möter ångrar sig ”från hjärtat 

för att de skämt ut sig och sårat sina föräldrar”, hon menar att man tydligt kan se att resterande 

20 procent ångrar sig men inte fullt ut, ”de bara säger förlåt med munnen”. Annika berättar att 

de flesta av de gärningspersoner hon möter är ångerfulla och att de kämpar för att hålla 

tårarna borta, ”de sväljer och sväljer och sväljer”, hon tycker synd om dem men ser detta som 

ett tecken på riktig ånger. Hon berättar också att ungdomarna berättar för henne om hur dåligt 

de mår och att de tycker tiden mellan förmöte och medling är jobbig, de kan inte sova på 

nätterna och mår dåligt på dagarna. Hon menar att alla gärningspersoner borde få sitta mitt 

emot sitt brottsoffer, denna upplevelse av att se någon i ögonen som man har åsamkat skada 

och veta sin egen skuld i skadan måste enligt Annika vara både ansträngande och lärorik. 
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5.3 Upplevelser av medling 

5.3.1 Gärningspersonernas upplevelser av medling 

Gärningspersonerna berättar om hur de efter det att de blivit kontaktade av medlingen börjat 

fundera mer över konsekvenserna av sitt handlande. Mats som när han blev anmäld ville ”slå 

skiten ur offret” förstod vid medlingen varför offret anmälde honom, när offret sa ”att jag 

kände inte igen dig för jag vet ju att du är en riktigt go person” kom Mats till insikt i hur hans 

skiftande humör drabbat offret. Själva medlingen upplevdes av Mats som befriande: 

 

”…för mig känns det som om man slänger av sig mer vikt när 

 man lättar av sig sina känslor och bara uttrycker sig själv…”(Mats) 

 

Han talar också om hur känslosam hans medling var, ”hela jag, hans mamma och offret vi 

blev tårögda allihop, det var bara medlaren som kunde hålla sig”. Mats offer säger under 

medlingen till Mats att ”det är lugnt nu när jag ser att du är fridfull”, för Mats kändes detta 

väldigt bra, han berättade även om hur offrets mamma sa till honom: 

 

”…det känns bra för mig att se att du är ledsen...”(Mats)  

 

Denna kommentar hade Mats besvarat med att han kunde förstå det samt att han även kunde 

förstå att det inte hade känts bra för dem om han hade kommit dit med ett ”fett smile”. Mats 

beskrev överenskommelsen med offret, de skulle hälsa och vara artiga emot varandra, Mats 

offer sa till honom att det är över nu för hans del och att han kommer hälsa på Mats samt att 

det är Mats val om han vill hälsa tillbaka. Mats berättar att hans offer ändå inte alltid hälsar 

vilket han tror beror på att offret vill visa att det som hänt inte är så stort och att han inte vill 

ha en relation med Mats. Han beskriver också hur han såg att hans offer lagt händelsen bakom 

sig efter medlingen, offret som före medlingen ”böjde sig ner och såg rädd ut” när de möttes 

på skolan kunde ses ”hoppa och skrika som Pippi Långstrump” efter medlingen. Mats talar 

om hur dessa insikter har gjort att han ändrat sitt tidigare sätt att leva, stolt berättar han att han 

tidigare hade större delen IG och att dessa nu har blivit flertalet G och att familjen sakta 

återfår respekten för honom. Han berättade att när de tog varandra i handen efter medlingen 

kändes det bra för båda då de inte längre var fiender utan ”någon sorts vänner”.  

Ninni talar om sin medling och sitt möte med offren och berättar att hon fick ångest därför 

att offren var så snälla emot henne. Ninni berättar om hur hon på medlingen kom underfund 
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med att hon verkligen hade gjort fel och hur generösa offren var som översåg med hennes 

handlande, Ninni säger att allt släppte när hon fick berätta på medlingen och offren inte 

fördömde utan förlät henne: 

 

”...en skön känsla av att kunna släppa något.”(Ninni) 

 

Ninni berättar om känslan av att bli förlåten, känslan av att kunna släppa brottet, innan 

medlingen vågade hon inte gå förbi brottsplatsen, men efter medlingen där hon fick tala ut 

med offren gick det bra att passera platsen igen. Ninni jämför med hur det är i hennes gamla 

hemland där gärningspersonerna inte ges ”en andra chans”, för henne blev medlingen en 

möjlighet att säga förlåt att därigenom bli förlåten så att hon kan gå vidare. 

Kalle säger precis som de andra gärningspersonerna att han genom medlingen fick 

förståelse för motpartens perspektiv på händelsen, att han därigenom kunde se sin egen skuld i 

brottet. Kalle berättar att efter medlingen ansåg han sig fortfarande oskyldig till brottet men 

att medlingen gav honom en förståelse för hur hans agerande påverkat hans offer även om det 

som han själv säger ”inte var meningen att han skulle va rädd för mig”. Han beskriver glädjen 

över att se hur offret slappnar av under medlingen och hur de kan samtala om händelsen och 

göra en överenskommelse om hur de skall agera när de möts på stan. Vidare berättar Kalle att 

han gick till medlingen för brottsoffrets skull och att han tycker att medlingen har varit positiv 

för offret. 

 

5.3.2 Brottsoffrens upplevelser av medling 

Larry berättar att han gick till medlingen för sin egen skull då han ville möta 

gärningspersonen, Annika säger att hennes tanke med att delta vid en medling är helt 

osjälvisk, hon går dit för gärningspersonernas bästa. Indirekt går hon till en medling också för 

företagets skull då hon vill sprida ett budskap som är till gagn för företaget, hon säger att 

medverkan är tveeggad. Den är till 75 procent för gärningspersonerna och till 25 procent för 

företaget. Annika menar att för henne blir det enklare varje gång hon är på en medling då hon 

har ”sitt program här bak” (i huvudet), hon informerar vid medlingarna om konsekvenserna 

för företaget och brukar fråga hur gärningspersonerna tänkte när de begick snatteriet och om 

de förstår att det är fel att snatta. Hon berättar om hur hon vill att de skall känna ånger: 
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”Jag vill få dom att känna obehag, för det blir det att sitta där med nån som 

representerar företaget och som har ansvaret för det, och att dom ska få sig 

en bra tankeställare att det här är ju fel.”(Annika) 

 

Annika tycker också att det är bra att ungdomarna får sig en näsbränna så att de förstår att 

deras agerande är fel. Annika vill att de hon möter skall kunna gå vidare och som hon säger 

”backa och komma ur det spår de kommit in på”, för att ta den rätta stigen istället. Annika 

berättar också att hon inte kan låta bli att fråga ungdomarna om de vet hur de som sitter i 

fängelse började sin brottsliga bana, enligt Annika vet inte ungdomarna detta varpå hon 

berättar att 90 procent av de som sitter i fängelse började med snatteri och att sedan blev det 

grövre brott. Hon menar att det är bra att få ut denna information som en tankeställare. Annika 

talar också om känslan efter medlingen, att när de sagt förlåt och hon har godtagit ursäkten 

hur brottet då ligger bakom dem båda, hon upplever inget obehag av att möta 

gärningspersonen i affären och kan se den i ögonen. Hon menar att vid medlingen skapas en 

annan relation med brottsoffren och att det kan bli ett ”schyst förhållande istället för taggarna 

utåt”, men att synen på själva brottet är densamma. Den förlåtelse som ges menar Annika 

skapar en relation mellan henne och gärningspersonen, hon berättar att hon vill att denna 

relation skall mynna ut i att gärningspersonerna blir ambassadörer som berättar för sina 

kompisar om hur fel det är att snatta. 

Larry säger att man inför en medling inte vet vad man har framför sig, medlingen är en 

situation man inte har varit med om tidigare, en situation som känns olustigt och främmande. 

Larry välkomnade medlingen då han ville veta vem som begått brottet emot honom samt 

varför och hur personen tänkte när han begick brottet. Han berättar om att få träffa den som 

gjort honom illa, att få ett ansikte att relatera till och se att personen var en vanlig kille som 

ångrade sig och som hade ändrat sitt liv efter händelsen. Larry beskrev hur detta medverkade 

till att han kunde lägga hädelsen bakom sig. Han förstod att gärningspersonen hade förstått 

allvaret i sina handlingar och talar om relationen med sin gärningsperson då han säger att ”jag 

har ingenting emot honom men om jag inte hade medlat hade han bara varit ett ansikte, nu har 

jag lärt känna honom”. Larry berättar också att killen hade brutit med sina gamla kompisar 

och förändrat sitt liv väldigt drastiskt, något som beskrivs som lättande för Larry. Även om 

Larry hade kommit över brottet så ”känns det lättare att förlåta nu”. Medlingen medförde 

enligt Larry en förståelse för att man kan begå denna typ av brott fastän man egentligen är en 

helt vanlig snäll kille och att det är möjligt att ändra riktning i sitt liv om man inser att man 

går på fel stig. Han märkte att medlingen gjorde nytta för gärningspersonen då medlingen gav 
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honom en chans att säga förlåt, för Larrys del har tiden från brottet har gått och hans 

aggression emot gärningspersonen har lagt sig. 

 

6 Analys  
 
I detta kapitel analyseras materialet utifrån de teorier som beskrivits i tidigare kapitel. 
 

6.1 Synen på gärningspersonen 

6.1.1 Gärningspersonernas syn på sig själva  

De normer och regler som finns för ett korrekt uppförande i samhället lär sig individen redan 

som barn (Mead, 1976). Den generaliserade andre påminner gärningspersonerna om hur en 

samhällsmedborgare skall uppföra sig samt att de genom brottet inte uppfyllt dessa normer 

och regler. När medlingsverksamheten kontaktade gärningspersonerna blev insikten om den 

generaliserade andres och omgivningens syn på dem tydlig. Detta kan ses i deras berättelser 

om sin syn på sig själva där de talar om att inte vara snälla eller schysta. Även deras 

beskrivning av hur omgivningen ”tittar snett” på dem kan relateras till den generaliserade 

andres normer och regler, vilket ger gärningspersonerna en bild av hur de gjort avsteg ifrån ett 

korrekt uppförande. Alla tre gärningspersoner har förändrat sina liv i och med medlingen och 

denna förändring skildras utifrån att de insett den generaliserade andres attityder, de beskriver 

exempelvis att de inte vill bli sedda som ”farliga”, ”oschysta” eller som ”gangsterrappare”.  

Mats förändring och insikt av omgivningens syn på honom kan ses i hans berättelse om hur 

han innan medlingen haft åsikter som att brottsoffret borde be honom om ursäkt och när 

någon störde Mats sfär tänkte han ”nita skiten”. Genom medlingen har han kommit till insikt i 

att dessa tankar inte varit realistiska. En sådan förändring bottnar i en insikt om den 

generaliserade andres attityder, dessa attityder vilka Mead (1976) menar påverkar ”Me” som i 

sin tur influerar individens ”I”. Mats ”Me” har tidigare influerats av attityder från hans 

närmaste vänkrets, den bild han ger av sig själv har skapats från dessa attityder. Då Mats 

beskriver sig som en ”skit go” kille, sprallig och rolig kan detta tolkas som en bild skapad av 

Mats ”I”, vilken enligt Mead (1976) besitter dessa egenskaper hos individen. Genom Mats 

egen bild av sig själv kan man se att hans ”I” tidigare har haft en stor inverkan på hans liv. De 

normer och regler som finns i samhället har tidigare inte påverkat Mats bild av sig själv, 

varför den ångest som Mats säger sig känna i och med anmälan kan tolkas som en rädsla för 



 31 

en förändring av denna bild. När Mats ser sig själv med den generaliserade andres ögon kan 

det skapas en rädsla för att bli sedd på ett negativt sätt av omgivningen. Han har tidigare haft 

en positiv uppfattning om begreppet hipphoppare men genom den generaliserade andres 

påverkan kan det vändas till negativa ord som gansterrappare vilket Mats beskriver som 

skrämmande. Likaså skildrar han innebörden av att få en stämpel som kriminell, vilket 

skrämmer Mats. Dessa nya attityder förändrar Mats ”Me” då hans tankar numera kretsar kring 

hur omgivningen skall se på honom. Denna förändring kan ses i hans undvikande av offret 

inför medlingen, vilket kan tolkas som en rädsla för andras tankar om honom. Nervositeten 

inför medlingen tyder också på en rädsla för den generaliserade andres dom genom hur offret 

och hans mamma kan se på honom. Mats berättelse visar att han genom medlingen kommit att 

förändra sin attityd. Hans tidigare orealistiska tankar där exempelvis offret skulle be honom 

om ursäkt kan tolkas som att dessa tankar har sitt ursprung i Mats ”I”, vilken enligt Mead 

(1976) är den barnsliga och spontana delen av självet. Genom Mats berättelse kan man se att 

hans ”I” tonats ned och påverkas av den generaliserade andre och de influenser som ”Me” får, 

samt att Mats ”Me” blivit mer vaken för de yttre influenserna vilka vidgats till att omfatta 

samhället och den generaliserade andres syn. 

Även Kalle har ändrat sin attityd och sitt tankesätt utifrån den generaliserade andre. Kalle 

som först ansåg att offret borde be honom om ursäkt kom i samband med medlingen till insikt 

om hur hans agerande påverkat offret. Denna insikt kan tolkas som att den generaliserade 

andres normer och värderingar inte stämde överens med Kalles egna samt att detta blev 

tydligt för Kalle i samband med medlingen. De av samhället allmänt accepterade normer och 

regler tycks ha fått större betydelse i Kalles tankar, hans ”Me” har givit den generaliserade 

andre större inflytande över hans tankar vilket resulterar i ett förändrat beteende. Kalle 

undvek offret innan medlingen och berättar att detta var av rädsla för omgivningens syn på 

honom. Insikt och den förändrade tankebanan kan även ses i uttalandet om att han kände sig 

schyst som ställde upp på medling och att han inte brukade vara schyst. Då Kalle beskriver 

sitt deltagande i medlingen som ”genant och pinsamt” kan detta tolkas som en reaktion på den 

generaliserade andre, att skrämma en yngre kille är en illa sedd handling i samhället. Kalles 

medverkan i medlingen kan därför ses som ett sätt att motverka ett dåligt rykte genom att ta 

ansvar för sina handlingar, samt en önskan om att vara en del av samhället. I Kalles nya 

framtidstro där skolan blivit allt viktigare tycks hans nya ”Me” som tidigare inte påverkats av 

omgivningens normer nu påverka Kalles ”I” vilket resulterar i denna förändring. I Kalles 

berättelse kan man se hur han tagit till sig de i samhället allmänt rådande normerna för hur en 

individ bör agera.  
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Ninnis tankar om att ånger är bortkastat, härstammar enligt Ninni själv, från den kultur 

som råder i hennes hemland. Hon menar att de av samhället satta stämplarna aldrig går att 

tvätta bort, ett brott var där oförlåtligt och gärningspersonen för alltid illa sedd. Den 

generaliserade andre skapas genom de normer och regler som finns i det samhälle där 

individen lever (Mead, 1976). Ninni kunde ursprungligen inte inse det felaktiga i sitt 

handlande, även detta kan tolkas till den generaliserade andre som upplevdes i hennes gamla 

hemland där hennes handling, enligt hur hon beskriver det, var ett vanligt beteende även om 

den inte var laglig. De normer och regler som den generaliserade andre förmedlar i Sverige 

har en annan attityd emot det brott som Ninni begått tillskillnad från hennes hemland vilket 

har gett henne nya influenser. Ninnis förändrade tankar tycks vara ett resultat av den insikt om 

att hon kan ges en andra chans som hon fått i samband med medlingen. Ninnis ”Me” vilket är 

skapat av ett annat lands attityder har nu påverkats och givit henne en ny bild av sig själv. 

Denna generaliserade andre som Ninni bär med sig förändras genom de nya attityder som det 

svenska samhället har; detta kan ses i hennes berättelse om att hon känner ånger för sitt brott 

samt att denna känsla av ånger är ny för henne. Genom att ta ansvar för sin handling 

omformas Ninnis generaliserade andre till en lite mer svensk modell. Att hon efter medlingen 

åter vågade besöka platsen för brottet kan tolkas som att hennes ”nya generaliserade andre” 

säger henne att hon efter medlingen uppfyllt kriterierna för en god samhällsmedborgare. 

 

6.1.2 Brottsoffrens syn på gärningspersoner i allmänhet 

Brottsoffret Larry talar om att det finns vissa förklaringar som kan ursäkta att felaktigt 

beteende när han säger att det som regel finns något tragiskt bakom ett brott, detta kan tolkas 

som att gärningspersoner i allmänhet ur hans perspektiv är offer. Att vara ett offer kan ses 

som en ursäkt för det normbrott som gärningspersonen begått i och med brottet. Detta kan 

tolkas som att i det moraliska samhället kan en individ ursäktas för sina handlingar om man 

kan se att de grupper som personen har omgivits med från tidig ålder har influerat 

gärningspersonen med omoraliska attityder. Dessa omgivande gruppers attityder kan då ha 

påverkat gärningspersonens ”Me” på ett negativt sätt vilket resulterat i ett oförstånd för 

samhällets normer och regler. Individens ”I” får då stort utrymme och kan agera utan den 

generaliserade andres vakande öga. Larry beskriver ytterligare en ursäkt för att bryta mot den 

generaliserade andres värderingar; detta är om brottet inträffade under alkoholrus och var en 

engångsföreteelse. Dessa förevändningar kring brott som Larry tar upp är attityder som råder i 

samhället, vilka kan ses hos varje individ i samhället som den generaliserade andre (Mead, 
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1976). I Larrys åsikter om bestraffning av gärningspersoner kan man se två attityder. Den ena 

är att om en individ har begått ett brott skall individen straffas för gärningen. Den andra som 

ligger i medlingens linje innebär att unga individer som omformas och ges nya attityder 

lättare tar sig tillbaka till de allmänna attityderna för ett korrekt uppförande. Denna bild över 

hur yngre gärningspersoner kan återföras till samhällets normer kan tolkas som att Larry anser 

att äldre kriminellas ”Me” är alltför invant i dåliga attityder för att kunna ändras. Larry har i 

sin syn på gärningspersoner beskrivit vad som kan ses som en allmän bild över brott och 

straff. Denna bild utgör en norm för samhällets syn på hur individen bör uppföra sig, vilken 

kan ses som den generaliserade andre syn.  

Även Annika beskriver denna allmänna bild av gärningspersoner; hon skiljer mellan de 

ungdomar hon möter i en medling, vilka hon inte känner agg emot, samt de äldre kriminella 

som hon ogillar. Den skillnad hon beskriver kan tolkas som att det finns en skillnad i hennes 

syn på yngre och äldre gärningspersoner. Annika menar att de tungt kriminella inte känner 

ånger över sina brott vilket ungdomarna gör, detta kan tolkas som att Annikas bild av en 

kriminell är en person som inte kan ångra eller förändra sitt liv. Denna brist på ånger kan även 

kopplas till Meads (1976) ”I” som är den barnsliga och kreativa delen av självet och vilken 

endast påverkas av individens ”Me”, i Annikas bild över äldre kriminella tar inte ”Me” emot 

de influenser som den generaliserade andre ger.  Den bild som Annika ger över ungdomarna i 

medlingen kan tolkas som att Annika inte ser dessa som brottslingar utan vanliga ungdomar 

som begått ett misstag. Då Annika talar om hur ungdomarna skäms och ångrar sig kan detta 

tolkas till att hon ser hur hennes åsikter, genom den generaliserade andre, påverkar 

gärningspersonerna. Dessa ungdomars ”Me” tar därmed emot influenserna från den 

generaliserade andre.   

 

6.2 Känslor i samband med medling 

6.2.1 Gärningspersonernas känslor 

Enligt Scheff (1990) kan en negativ självbild ge upphov till skamkänslor. Inför medlingen såg 

sig Mats i relation till offret och detta nya perspektiv gav honom en negativ bild av sig själv 

vilken väckte skamkänslor. Dessa skamkänslor resulterade för Mats i sömnproblem. Den 

nattliga ångesten var, enligt Mats, resultatet av hur han upplevde sin relation med brottsoffret 

och den skam han kände av detta. Mats talar om hur han innan medlingen även funderat över 

vilka konsekvenser hans handlingar fått för hans familj och för hans framtid. Mats skildrar 
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vad som kan beskrivas som en självpåtagen skam vilken kan drabba även Mats familj vilka 

bor i samma område som offret och dennes familj. Familjens skam kan visa sig i en ilska och 

avsky gentemot offrets familj vilket Mats vill undvika. Mats tycks vara rädd för att en 

patologisk skam skall drabba familjen samt att denna skam skall väcka en ilska varje gång 

familjerna möts. Rädslan inför framtiden som Mats känner där bilden av att bli kallad 

kriminell är ett resultat av den generaliserade andres tankar ger upphov till skamkänslor. 

Kriminella bryter mot de lagar och normer som finns i samhället och då också emot de sociala 

band som dessa lagar och normer upprätthåller. Mats oro inför framtiden och inför att bli 

betraktad som kriminell kan ses som en oro att bli sedd som en avvikare vilket ger upphov till 

skamkänslor. Ytterligare skamkänslor får Mats på medlingen då han möter ett skrämt offer 

vilket får Mats att känna extra skuld för brottet mot deras sociala band. Han beskriver hur han 

reagerat med nervositet och tårar på den skam han känner inför sina handlingar vilket lett till 

ett brutet socialt band. Genom tårarna visar Mats sin skam och i denna skam tycks Mats själv 

ta tag i den symboliska reparationen. I sitt beslut att uttrycka sina känslor och därigenom som 

ett första steg avlägsna offrets skamkänslor kan man se hur Mats visar sin försvarslöshet. När 

Mats tagit detta första steg kan offrets kommentar om att ”det är lugnt nu när jag ser att du är 

fridfull” tolkas som att han har uppfattat den äkta ånger som Mats velat sända ut vid 

medlingen. I Mats berättelse kan man även se hur offrets mamma signalerar sin upplevelse av 

Mats äkta ånger när hon säger ”att det känns bra att se att du är ledsen”. Genom Mats tårar 

visar han en humanitet som offret och dennes mamma kan ta till sig som ett tecken på skam 

och äkta ånger.  

Kalles skamkänslor grundar sig i de tankar han har om hur offret upplevde hans agerande. 

Genom dessa tankar kan man se hur Kalle inser att hans agerande brutit emot de sociala 

normer som finns i samhället. Skamkänslorna gör det pinsamt för Kalle att berätta om 

händelsen både på förmötet samt under medlingen. Att det känns pinsamt redan under 

förmötet då endast medlaren är närvarande kan relateras till den skam som Scheff (1990) 

säger finns i bakgrunden av alla relationer. I Kalles situation då hans agerande omedvetet 

skrämt en yngre kille kan tolkas som att hans agerande inte bara testat banden utan även brutit 

dem. När Kalles offer visar sin rädsla på medlingen kan detta vidare ses som ett tecken på det 

brutna bandet. Då Kalle uppfattar detta tecken tar han på sig skulden av att ha genom sitt 

agerande ha skrämt offret, dock tar han inte fullt ut det första steget i The Core Sequence, det 

vill säga att han inte fullt ut tar på sig offrets skam. Detta eftersom han menar att han inte 

hade för avsikt att skrämma offret och därigenom inte är villig att ta hela skulden. Därmed 

frigör han inte offret helt från skuld utan lämnar kvar viss skam hos offret. Dock beskriver 
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Kalle hur han tycker att det är pinsamt att möta offret och att det kommer att bli pinsamt att 

möta offrets föräldrar, detta kan tolkas som att han tar straffet för sina gärningar via den skam 

som han känner inför dessa möten.  

Den skam som Ninni känner över att ha brutit emot det sociala bandet kan ses i den 

nervositet som hon känner inför medlingen. Nervositeten genereras även av att Ninni inte 

känner till brottsoffrets reaktioner på hennes brott innan medlingen. Scheff (1990) talar om 

hur det sociala bandet testas och Ninnis brott kan ses som ett test vilket framkallar en skam 

hos henne. Nervositeten som Ninni skildrar uppstår av att hon inte vet hur skadat bandet är 

mellan henne och brottsoffret, ångesten kan tolkas som ett resultat av att hon skadat bandet. 

Mötet med brottsoffret tydliggör hur bandet testats och hur Ninni brutit mot reglerna i 

relationen, ångesten som Ninni känner kan beskrivas som den normala skam som kommer av 

en okonformitet i sociala relationer. När brottsoffret överser med hennes brott och ger henne 

sin förlåtelse tycks det skapa en lättnad hos Ninni, denna lättnad av skammen kan tolkas som 

den symboliska reparation av bandet vilken förväntas ske i en medlingssituation. 

Genom att visa sin ånger kan Mats, Kalle och Ninni få den förlåtelse som är det sista och 

avslutande steget i The Core Sequence. Alla tre gärningspersonerna går från medlingen med 

lättat sinne vilket kan tolkas som att deras skuld dämpats av den förståelse och förlåtelse som 

deras brottsoffer givit dem. Genom denna förståelse och sedan skam som visar att de ångrar 

sitt beteende blir Mats, Kalle och Ninni förlåtna, Scheff & Retzinger (2000) menar att genom 

förlåtelsen blir cirkeln i den symboliska reparationen sluten. 

 

6.2.2 Brottsoffrens känslor samt syn på gärningspersonens känslor 

Då Larry mötte sin gärningsperson menar han att han såg en äkta ånger genom den skam och 

ånger som gärningspersonen visade upp. Genom att Larry såg gärningspersonens 

försvarslöshet och hur gärningspersonen tog sitt straff genom att visa sin skam återupprättades 

det sociala bandet. Gärningspersonens beskrivning av hur han sedan brottet ändrat sitt liv 

tycks ha medverkat till att Larry förstod att gärningspersonen ångrade sig och tog på sig hela 

skulden för brottet. Genom detta tagande av skulden av gärningspersonen, får Larry en 

förståelse för att gärningspersonen förstått allvaret i sina handlingar vilket kan ses som en 

underlättnad för Larry att ta det sista steget i The Core Sequence, det vill säga förlåta 

gärningspersonen och därmed lätta hans skam (Scheff & Retzinger, 2000).  

När Annika kommer till en medling kan hon se hur de flesta gärningspersonerna ångrar 

sig, denna äkta ånger ses då ungdomarna kämpar för att hålla tårarna borta, dessa tårar kan ses 
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som ett tecken på humanitet vilket medför att Annika kan känna igen ångerkänslorna vilka 

tårarna tycks symbolisera för henne. Vid Annikas medlingar brukar hon hjälpa till med det 

första steget i The Core Sequence, detta genom att ge gärningspersonerna en ”näsbränna” när 

hon berättar om konsekvenserna för företaget. Den skam som Annika lägger på 

gärningspersonerna beskrivs av Scheff & Retzinger (2000) som en tillrättavisning genom de 

normer som finns i samhället. Skamkänslorna som gärningspersonerna känner då det första 

steget tas förstärks ytterligare genom Annikas ”näsbränna”. Även om gärningspersonerna 

visar den självpåtagna skammen genom ånger och tar på sig hela skulden för brottet lägger 

Annika även den andra typen av skam, vilken är den moraliska, på gärningspersonen. Den 

moraliska skammen är den skam som gärningspersonen känner när Annika berättar om hur de 

tungt kriminella som sitter i fängelse påbörjade sin brottsliga bana. Vid de medlingar där 

Annika inte upplever en äkta ånger tar hon inte det andra steget i den symboliska 

reparationen, detta kan ses när hon inte ger den förlåtelse som skapar en förbättring av den 

dämpade självbilden hos gärningspersonen. Annika berättar att hon inte vill ge förlåtelsen 

innan hon ser en äkta ånger, detta kan översättas till Scheff & Retzingers (2000) första steg i 

The Core Sequence där all skuld skall överföras på gärningspersonen. Hennes avstånd till att 

ta det andra steget kan tolkas som att hon vill uppleva att det första steget med överföringen 

av all skam är taget på allvar av gärningspersonen. När hon medvetet inte tar det andra steget 

kan detta ses som att hon påför ytterligare skam till gärningspersonen. Denne blir då tvungen 

att inse att den ytterligare en gång brutit mot det sociala bandet genom att inte ta all skam för 

brottet. Denna ytterligare skam blir då tillräcklig för att visa en äkta ånger som Annika kan 

förlåta. När cirkeln i den symboliska reparationen är sluten upplever Annika att brottet ligger 

bakom dem båda, vilket kan tolkas som att Annika ser hur gärningspersonens negativa 

självbild har dämpats av förlåtelsen och därigenom skamkänslorna.   

Annika och Larry talar inte om egna upplevelser av skam, dock kan man se att de i sina 

beskrivningar av medlingssituationen följer de givna reglerna i den symboliska reparationen 

när de vill uppleva en äkta ånger innan de kan förlåta brottet. Genom Larrys och Annikas 

berättelser kan man se att de behöver en yttre signal vilket den äkta ångern är innan de själva 

agerar och ger förlåtelsen. 
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6.3 Upplevelser av medlingssituationen 

6.3.1    Gärningspersonernas upplevelser av medlingssituationen 

Samtliga gärningspersoner menar att de hade som mål för medlingsmötet att be offret om 

ursäkt. Inför medlingen beskriver gärningspersonerna hur de upplevt en ångest och oro vilket 

kan tolkas som en reaktion på den osäkerhet som de känt inför mötet med brottsoffren. 

Eftersom de inte visste hur offren skulle reagera på medlingen kan denna ångest och oro ses 

som ett resultat av det försvar som gärningspersonerna ställde in sig på inför medlingen. Den 

försvarsattityd som gärningspersonerna intog var ett övergående synsätt, detta kan ses i de 

uttalanden som gärningspersonerna gör om att när de fick förklara och be om ursäkt släppte 

all ångest. Goffman (1970) talar om att när den ena parten försöker rädda den andra partens 

ansikte skapas ett hot emot det egna ansiktet, hos gärningspersonerna förloras ansiktet i denna 

räddning. Gärningspersonernas agerande under medlingen där de visar skam, sina tårar samt 

ber om ursäkt kan tolkas som en förlust av det egna ansiktet där de genom denna förlust 

räddar offrets ansikte. Detta kan tolkas som att steget att rädda offrets ansikte kan tas av 

gärningspersonerna först efter det att brottsoffrens reaktioner på brottet blir kända.  

Mats förlorar sitt ansikte då hans tårar försätter honom i ett underläge, offret ges då en 

möjlighet att återhämta sitt vid brottet förlorade ansikte. Enligt Goffman (1970) är kropps- 

och ansiktsmimiken en av grundfaktorerna för samspelet i ett socialt möte. Denna grundfaktor 

kan ses i Mats offers uttalande om att Mats ser fridfull ut, vilket tyder på en mimik som 

utstrålar lugn och fredlighet. Mats beskriver upplevelsen av denna ansiktsförlust som 

befriande, den lättnad han talar om kan beskrivas som en lättnad i att han får visa offret att 

han insett hur hans handlingar drabbat denne. Brottet som Mats begick kan ses som en 

avsiktlig kränkning av offret, denna kränkning återställs vid medlingen genom att Mats blottar 

sitt ansikte då han visar både ångest och tårar. När Mats offer talar om för Mats att han fått en 

ny bild av honom vid medlingen resulterar detta i att Mats förlorade ansikte återfås samt att 

deras samspel kommer i jämvikt. Jämvikt ges även offrets mamma och Mats relation då Mats 

uttalar att han förstår hur hans agerande vid medlingen påverkar deras relation i en positiv 

riktning. Detta uttalande kan ses som ett räddande av mammans ansikte där Mats visar att han 

kan samspelsreglerna. När Mats talar om att skaka hand med offret samt att de då blev någon 

sorts vänner kan ses som den intersubjektiva tredjes sammanslutning (Gerson, 2004). Den 

gemenskap som han beskriver som en följd av att ha talat om händelsen med brottoffret kan 

tolkas som ett tredje perspektiv vilket binder samman Mats och hans brottsoffer. Denna 

intersubjektiva tredje som skapats vid medlingen finns med Mats och hans offer när de möts 
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på skolan samt på fester vilket kan ses i Mats uttalande om att de nu hälsar på varandra samt 

att Mats menar att han är lojal. Denna lojalitet kan tolkas som en slags pakt som Mats känner 

mellan honom och brottsoffret, likt den kraft som finns bortom varje relation (Gerson, 2004). 

När Kalle begick sitt brott var han omedveten om följderna för brottsoffret och hur hans 

agerande skrämde offret som därigenom tappade ansiktet i sin rädsla. Då Kalles brott var ett 

omedvetet handlande reagerade han med en förvarsattityd inför medlingen, hans åsikt om att 

han var oskyldig kan ses som det försvar vilket Kalle intog. Denna rädsla som Kalle mötte vid 

medlingen kan ses som den avgörande faktorn i deras samspel då den öppnade upp för ett 

samtal. Kalle sänkte sin försvarsmur när han berättade att det inte var meningen att skrämmas. 

Denna förståelse som förmedlades på medlingen mellan parterna ringade in relationen likt ett 

intersubjektivt tredje. Denna tredje som enligt Gerson (2004) ger en samhörighet kan ses i den 

överenskommelse av ett framtida förhållningssätt som upprättades mellan Kalle och hans 

offer. 

Ninni gick till sin medling med garden sänkt då hon insett det felaktiga i hennes handlande. 

Dock var hennes brott inte en överlagd handling för att få brottsoffren att tappa ansiktet, utan 

en ogenomtänkt handling. Ninnis ånger kan tolkas som att då hon begick brottet insåg hon 

inte följderna. När dessa blev klara för henne ville hon reparera samspelet med offren. Att 

Ninnis offer var, som hon säger, ”snälla emot henne” resulterade i att hon återfick sitt i skam 

förlorade ansikte. Vid medlingen förlät Ninnis offer henne vilket medförde att Ninni kände 

hur hon ”gavs en andra chans” till ett bra samspel med offren samt en andra chans i samhället 

och i den generaliserade andres ögon. Att Ninni efter medlingen endast beskriver känslor av 

en viss ångest men ingen rädsla för att möta offren kan ses som ett lyckat samspel. Goffman 

(1970) menar att i ett lyckat samspel har parterna likbördiga roller och här kan detta ses i 

Ninnis beskrivning om att brottsoffren förlät henne och att hon därigenom vågade passera 

brottsplatsen igen.   

 

6.3.2 Brottsoffrens upplevelser av medlingssituationen 

När Larry och Annika går till medlingen har de olika fokus och mål med mötet; Larry går dit 

för sin egen skull då han vill få ett ansikte på den som begått brottet medan Annika medverkar 

då hon vill hjälpa gärningspersonerna. Varken Annika eller Larry säger sig uppleva att de har 

tappat ansiktet i och med brottet, detta kan tolkas som att de vid medlingen redan har ett 

överläge då de inte innehar någon skam. I deras berättelser kan man se att båda söker efter 

gärningspersonens kropps- och ansiktsmimik då de försöker finna en ångest hos 
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gärningspersonerna. När de beskriver hur gärningspersonernas ånger gör så att de kan ge sin 

förlåtelse är detta ett tecken på hur gärningspersonens förlorade ansikte ger Larry och Annika 

en möjlighet att rädda gärningspersonens ansikte och därmed relationen. 

Utan gärningspersonernas ånger hade relationen inte kunnat räddas då, som Goffman (1970) 

säger, båda parter måste arbeta på att skydda den andres ansikte. Annikas beskrivning av 

konsekvenserna för företaget samt den moraliska förebråelsen som hon ger leder till att hon 

medvetet hotar gärningspersonens ansikte vilket ger till resultat att gärningspersonerna 

förlorar ansiktet i skam, relationen ges sedan jämvikt i och med förlåtelsen. Annika talar om 

den relation som hon och ungdomarna får efter medlingen, denna relation som uppstår ur den 

gemensamma process som båda parter går igenom vid en medling. Annikas beskrivning av 

hur hon, när hon möter gärningspersonerna i butiken efter medlingen, kan se dem i ögonen 

utan att känna obehag är ett tydligt tecken på hur den intersubjektiva tredje skapat ett eget 

perspektiv ägt av Annika och hennes gärningsperson. Hon beskriver också att de får en 

kompisrelation vilket kan tolkas som att de tillsammans skapat ett band vilket ringar in den 

nya relationen. Detta kan jämställas med den kraft som Gerson (2004) menar finns bortom 

varje relation. 

 

7 Slutsats 
 
Uppsatsens syfte var att undersöka hur gärningspersonerna och brottsoffren upplevde 

medlingssituationen samt hur de beskrev den nya relation som medlingsmötet innebar. 

Uppsatsen hade även för avsikt att undersöka parternas känslomässiga upplevelser i samband 

med medlingen. Gärningspersonerna och brottsoffren som deltagit i denna uppsats har 

beskrivit sina olika erfarenheter vid medlingarna och slutsatsen som kan dras av deras 

erfarenheter är att perioden kring medlingen förändrar tankebanorna hos gärningspersonerna. 

Innan medlingen har gärningspersonernas syn på sig själva varit begränsad till att endast ta in 

de attityder och influenser som den närmaste omgivningen erbjudit. Dessa attityder har givit 

dem signaler om ett uppförande som enbart passat i den närmaste kretsen av vänner. Redan 

när de blivit kontaktade av medlingsverksamheten börjar deras tankesätt att förändras vilket 

kan ses i den ångest de talar om. Ångesten är ett tecken på skam och skammen har hos 

gärningspersonerna uppkommit då deras tankebanor väckts av den generaliserade andre. 

Genom den generaliserade andre har de förstått offrets perspektiv på brottet samt hur 

brottsoffret och samhället ser på dem som gärningspersoner; ett exempel på detta är att Kalle 
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tycker att det känns ”pinsamt” redan på förmötet. Medlarna representerar för honom samhället 

och genom den generaliserade andre tror han sig veta deras åsikt om honom och det brott han 

begått. Den generaliserade andre generar för Kalle dessa skamkänslor. Under medlingen har 

samtliga gärningspersoner bestämt sig för att visa sin ånger inför brottsoffret, denna ånger 

medför att deras ursäkt accepteras av offret vilket resulterar i att gärningspersonernas tankar 

om sig själva förändras. De är fortfarande medvetna om att de begått en icke väl ansedd 

handling i samhället men genom medling har de sonat sitt brott mot brottsoffret. Därigenom 

har de förändrat sin syn på sig själva till att vara samhällsmedborgare som sonat de avvikande 

handlingar som de utsatt brottoffren för. De lämnar medlingen med denna förändrade syn på 

sig själva samt en upplevelse av att ha skapat ett samförstånd med brottsoffret vilket resulterat 

i en annan dimension på deras relation. Att gärningspersonerna ändrat sina liv efter medlingen 

visar att de fått vidgade vyer om vad samhällets normer kräver av dem i framtiden.  

Brottoffren förändrade inte synsättet av sig själva men däremot förändrades deras syn på 

de gärningspersoner som de mötte. Detta genom att de såg hur gärningspersonens syn på sig 

själva förändrades. Enligt deras skildringar upplevde de inte medlingen som känslosam eller 

skamfylld för egen del, dock beskriver de hur den skam och de emotioner som 

gärningspersonerna utstrålade fyllt medlingen med känslor. Trots att brottsoffren inte upplevt 

skam i samband med brottet följer medlingen The Core Sequence då brottsoffren trots 

uteblivna egna skuldkänslor vill se en äkta ånger hos gärningspersonerna. Även brottsoffren 

har känt av den intersubjektiva tredjes kraft i relationen vilket tyder på att det verkligen 

”händer” någonting mellan parterna i medlingen. Det tycks handla om en känsla av 

samförstånd som skapar en tillfredsställelse hos alla inblandade och gör att deras vidare liv 

kan fortgå, inte obemärkt av händelsen men för brottsoffrets del med en känsla av klarhet och 

för gärningspersonernas del med en ny livssyn vilket genererat ett ordningsammare liv. 

 

8 Reflektioner 
 
Uppsatsen har följt den ambition som fanns från början vilket var att ta reda på vilka 

upplevelser gärningspersoner och brottsoffer haft av en medling. De teorier som använts i 

analysen har stämt väl överens med materialet som insamlats för uppsatsens empiri. Vid val 

av teorier togs under beaktande det faktum att Meads och Goffmans teorier kan anses 

”gamla”; dock räknas Meads den generaliserade andre som en klassisk teori vilken frekvent 

används i akademiska sammanhang. Vid val av samspelsteori ansågs Goffman´s 
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interaktionsteori passa väl in på medlingsmötet som är ett fokuserat möte med ett klarlagt mål 

för båda parter. Under skrivandets gång har både positiva och negativa funderingar funnits om 

att studera båda parter i en medling. Den negativa aspekten med att studera båda parter är att 

risk finns för att det inte blir en riktigt fördjupad analys av någon av parterna, den positiva 

aspekten vilken, under arbetets gång segrat i de tankestrider som funnits, är att vid 

undersökning av båda parter ges en samlad bild av medling. Medling eller ”restorative 

justice”, som det kallas internationellt, har i denna uppsats likt tidigare forskning visat hur 

medlingsprocessen förändrat parternas perspektiv på brottet och på sig själva. Dock har de 

brottsoffer som intervjuats inte känt av de skamkänslor som Scheff & Retzinger (2000) talar 

om i The Core Sequence. Denna lättnad av skammen har därför inte kunnat studeras, vid fler 

brottsoffer som respondenter hade det funnits större chans att något av offren upplevt en skuld 

och skamkänsla. Likafullt är det faktum att de inte beskriver skamkänslor men ändå vill se 

den äkta skammen ett intressant fenomen som vidare skulle kunna studeras. Det faktum att 

medling förändrar parternas perspektiv på ett positivt sätt trots brottsoffrens uteblivna 

skamkänslor ser jag skulle kunna ligga till grund för en ny lagparagraf där medling var 

tvingande för gärningspersonerna. Medling skulle då inte vara som idag en frivillig handling 

utan en del av rättsprocessen, den enda parten med möjlighet att avstå skulle då vara 

brottsoffret som i sin redan utsatta position skulle ges denna valmöjlighet. 

Medling är i mina ögon en mycket bra metod där gärningspersoner kan sona sitt brott till 

den brottsutsatta samt att brottsoffret kan ges den förklaring och ursäkt som kan krävas för att 

komma vidare i läkeprocessen, ett gott avslut för båda parter. 
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
 
Syftet med intervjun är att ta reda på: 
1. Hur parterna upplevde själva medlingen, vilka känslor de hade före under och efter 
medlingen. 
2. Om de tyckte att deras känslor för den andra parten och för sig själva förändrades med 
hjälp av medlingen.   
3. Om de tyckte att deras upplevelse av brottet förändrades med hjälp av medlingen. 
4. Om parterna har haft någon liknande erfarenhet som påverkat deras sätt att reagera på och 
uppleva en medling. 
 

• Kan du berätta lite om dig själv. 
• Kan du berätta om medlingen, när du blev kontaktad och hur du kände då. 

 
1. Medlingen. 
1.1 Kan du berätta hur det kändes att komma till medlingen på medlingsdagen? 
1.2 Kan du beskriva om det hände någonting speciellt under medlingen som du inte hade 
förväntat dig? 
1.3 Var det något under medlingen som gjorde att du funderade extra på dina tidigare åsikter 
om brottet? 
1.4 Är det skillnad mellan hur du kände då och nu när det gått lite tid? 
1.5 Kan du berätta om hur kändes det när du gick hem från medlingen? 
 
2. Den andra parten  
2.1 Kan du berätta hur tänkte du på den andra parten innan medlingen? 
2.2 Har du ändrat dina åsikter om den andra parten? Hur? 
2.3 Vad var det som gjorde att du ändrade dig? 
2.4 Kan du berätta om din syn på dig själv och om den har förändrats? 
2.5 Kan du beskriva vad var det som bidrog till detta? 
 
3. Brottet 
3.1 Kan du berätta om du ser annorlunda på själva brottet idag, efter medlingen? 
 
4. Liknande erfarenhet  
4.1 Har du varit i en liknande samtalssituation förut, där du suttit och pratat exempelvis med 
en kurator eller liknande? 
4.2 Tror du att dina upplevelser av medlingen var påverkade av någonting annat?  
Exempelvis en rädsla för rättegången eller någon som har påverkat dig att känna på ett visst 
sätt? 
 
 


