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Sammendrag 

Forfattere: Marie Anbjørnsen og Ann Birgithe Solheim Eikhom 

Tittel: Foreldremekling. En kvalitativ studie av konfliktfylte én times meklingssaker 

Veileder: Odd Arne Tjersland 

Biveileder: Wenke Gulbrandsen 

 

Norge er unik i sin obligatorisk meklingsording for foreldre som skiller lag. Denne ordningen 

ble sist endret i 2007, og noen studier tyder på at den nye lovens rammer kan være til hinder 

for at den mest trengende gruppen foreldre, de i høykonflikt, ikke får den hjelpen de trenger 

for å komme til enighet.  

Denne studien tar sikte på å bidra til en økt kunnskap om hvordan foreldre og mekler fremstår 

i én times meklingssaker. Opprinnelig bestod materialet av 18 meklingssaker, men ble snevret 

inn til å gjelde kun de sakene som kunne kategoriseres som høykonflikt. Problemstillingene 

er: Hva kjennetegner fastlåsende kommunikasjon blant foreldre i høykonflikt? Hvordan 

beveger mekler seg i en times meklingssaker preget at fastlåsende kommunikasjon?  

Materialet, lydfiler av meklingstimer, er hentet fra FORM prosjektet (Foreldremekling ved 

samlivsbrudd), og består av 18 meklingssaker fra Østlandet. Vår studie er selvstendig. Studien 

er kvalitativ og har i grove trekk fulgt de retningslinjer for analyse og konseptualisering som 

skisseres i Grounded theory.  

Resultater viser at den fastlåsende kommunikasjonen mellom foreldre i høykonflikt kan 

beskrives ved hjelp av fire kategorier; sterke røster utenfra, sårhet, ulike livsprosjekter og 

maktforskjeller. Disse foreldrene er posisjonert langt fra hverandre. De representerer en stor 

utfordring for mekler, da det er vanskelig å være til hjelp for denne gruppen foreldre. Meklers 

bevegelser beskrives med seks kategorier; ulike former for avtalefokus, manglende regi, 

mekler formidler resignasjon, temasortering, utforsking og turtaking. Det vil si at dersom 

meklere i høykonflikt skal beskrives som en homogen gruppe så har de et sterkt avtalefokus, 

de mangler til tider regi og har en tendens til å formidle resignasjon til foreldrene.  De kan i 

mindre grad beskrives ved at de benytter seg av turtaking, temasortering og utforsking. 
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Sentralt her er å vektlegge vanskelighetsgraden disse meklingssakene representerer. Det er 

ikke mekler alene som er slik vi beskriver, men mekler i møte med høykonflikt. Det diskuteres 

hvilke handlingsalternativer mekler har, samt hvorfor kommunikasjonen mellom foreldrene 

blir så fastlåst. Avslutningsvis drøftes grenser mellom mekling og terapi, samt juridiske 

implikasjoner av våre funn      
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1 INNLEDNING 

Målet med offentlig pålagt mekling knyttet til brudd mellom foreldre er å utforme en avtale 

vedrørende felles barn. Bosted, foreldreansvar og samvær er sentrale punkter. Mekling har i 

Norge vært obligatorisk for separerende par med felles barn under 16 år siden 1993. I dag er 

kun èn meklingstime obligatorisk, og meklere kan kun oppfordre foreldre til å møte utover 

dette.  

Det er i dag veldokumentert at det å nå frem til felles enighet gjennom mekling er å foretrekke 

fremfor rettsprosesser (Gulbrandsen & Tjersland, 2010). Det som imidlertid fremdeles er 

gjenstand for debatt er hvilke tilnærmingsmåter og rammer for mekling som bidrar til 1) en 

gunstigst mulig meklingsprosess og 2) at foreldre velger å møte til mekling utover det 

obligatoriske. Denne studien er ment til å bidra til å belyse noe av dette.  

Studien har tatt utgangspunkt i meklingssaker preget av høyt konfliktnivå og par som møtte til 

kun èn times mekling (av 7 mulige). Saker preget av foreldre med høyt konflikt nivå 

representerer noen av de mest utfordrende og potensielt tidkrevende meklingssakene. Det er 

bekymringsfullt når noen av disse foreldrene avslutter mekling etter kun èn time. 

Avslutningen er gjerne prematur i forhold til målet om å nå frem til gjensidig akseptable 

avtaler. I følge en studie av Andersen (2010), hvor databasen til Form prosjektet danner 

grunnlaget, rapporterte meklere at samtlige foreldre med lavt konfliktnivå kunne stå for den 

felles avtalen som ble utformet, mens 65 % av foreldre med høyt konfliktnivå ikke inngikk 

avtale eller at avtalen var svært utydelig. Gulbrandsen og Tjersland (2011) støtter dette. De 

finner i sin studie at en stor andel av høykonfliktsaker ble avsluttet uten resultat og disse 

foreldrene hadde mindre håp i forkant av mekling om å komme frem til en gjensidig 

akseptabel løsning. På denne bakgrunn fremstod det for oss som særs viktig å forstå hva som 

hendte i den ene meklingstimen som så mange av høykonfliktsforeldrene møtte til. 

1.1 Problemstillinger 

Hva kjennetegner fastlåsende kommunikasjon blant foreldre i høykonflikt? 

Hvordan beveger mekler seg i en times meklingssaker preget av fastlåsende kommunikasjon? 
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1.2 Begrepsavklaring: 

Fastlåsende kommunikasjon 

Denne oppgaven vil definere fastlåsende kommunikasjon som det som skjer når to eller flere 

parter ikke kommer nærmere hverandre gjennom samtale, men at konflikten mellom dem 

eskaleres. Kommunikasjonen preges av angrep på hverandre. Den ene parten blir 

tilsynelatende ikke beveget av det den andre parten sier. Hver står fast på sitt og partene er 

ikke villig til å møte hverandre.  

Mekling 

Mekling foregår på mange ulike arenaer i samfunnet i dag, i denne oppgaven vil mekling 

utelukkende omhandle den form for mekling som foregår mellom separerende (separerte) 

foreldre. Sentralt ved denne type mekling er målet om å komme frem til avtaler om felles 

barn.  

Separasjon  

Loven pålegger både gifte og samboende par med barn under 16 år å oppsøke mekling. I 

denne oppgaven skilles derfor ikke mellom gifte og samboende parforhold som oppløses. 
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2 TEORI 

2.1 Rammene for mekling i Norge 

Fra ekteskapsmeklings til foreldremekling 

Allerede i 1918 ble det lovpålagt å møte til mekling ved skilsmisse. Meklingen hadde som 

hensikt å gjenforene heller enn å splitte opp. Ekeland og Myklebust (1996) beskriver denne 

meklingsformen som at meklerens oppgave var å forsøke å få foreldrene på andre tanker. 

Denne type mekling foregikk i hovedsak ved forliksråd, hos presten, politi og lensmenn. Etter 

hvert som familievernet ble utbygget fikk man også meklingssaker her. Noen av dem som 

utførte meklingsoppgaven begynte å adressere fenomener som var knyttet til prosessen 

foreldrene gikk gjennom (Ekeland og Myklebust, 1996).  

I 1991 kom en ny lovendring som trådte i kraft januar 1993. Formålet med meklingen ble 

endret, og oppmerksomheten ble rettet mot barnas behov. Loven ble da forankret både i 

barneloven og i ekteskapsloven (under kapittel 5, § 26). Videre i oppaven vil det henvises til 

barneloven, da det står det samme om mekling i de to lovene. 

§ 52. Føremålet med og innhaldet i meklinga  

       Føremålet med meklinga er å få foreldra til å kome fram til ei skriftleg avtale om 

foreldreansvaret, om kvar barnet skal bu fast og om samvær. Partane bør gjerast kjende med 

dei viktigaste økonomiske konsekvensane som avtala fører med seg (Barnelova, 2007).  

Det er ikke lenger obligatorisk for alle som ønsker å skille seg å møte til mekling, kun de som 

har barn, i § 51 står det, i første og andre ledd: 

       Foreldre med felles barn under 16 år må møte til mekling før det vert reist sak om 

foreldreansvar, kvar barnet skal bu fast eller om samvær.  

       Gifte foreldre med felles barn under 16 år må for å få separasjonsløyve eller 

skilsmisseløyve etter ekteskapslova §§ 20 og 22, ha møtt til mekling på familievernkontor eller 

hos annan godkjend meklar jf. ekteskapslova § 26 (Barnelova, 2007). 

Det er først i 2007 det blir obligatorisk også for samboende som skiller lag å møte til mekling 

dersom de har felles barn under 16 år: 
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      Sambuarar med felles barn under 16 år skal ved samlivsbrot møte til mekling (Barnelova, 

2007). 

I 2007 endres også den obligatoriske varigheten på mekling, og den totale rammen økes. Fra 

1993 hadde foreldrene inntil 4 timer mekling til rådighet, og mekler kunne kreve at foreldrene 

møtte i inntil 3 timer (Walter & Skahjem, 2008). I 2007 økes den totale rammen til 7 timer, 

men det er kun obligatorisk å møte til en time. Der mekler fra 1993 kunne pålegge foreldrene 

mer mekling, kan de nå kun oppfordre foreldrene å benytte seg av de timene de har til 

rådighet dersom de har behov for det (Barnelova og Ekteskapsloven, 2007). 

 Denne oppgaven har tatt utgangspunkt i de meklingene der foreldrene kun møter til én time. 

I følge data fra Statistisk sentralbyrå (2010) var det i 2009 totalt 63 % av meklingene som ble 

avsluttet etter en time. Dette tallet er noe høyere for meklinger ved familievernkontor (68 %). 

I følge en rapport fra Walter og Skahjem (2008) var det i Østfold 40,4 % av meklingene ved 

familievernkontoret som ble avsluttet etter 1 time før den nye lovendringen trådte i kraft i 

2007, mens denne andelen steg til 70,9 % etter lovendringen. Det er uklart hva som skyldes 

denne økningen i 1 times saker, men tall fra FORM prosjektet viser at en stor andel av saker 

med høy konflikt avsluttes etter en time (36,8 %) og etter to timer øker denne andelen til 65,7 

%. Det er betenkelig at en stor andel av konfliktfylte saker avsluttes etter en eller to timer 

(Gulbrandsen og Tjersland, 2011). Blikket rettes i denne oppgaven mot hva som skjer i disse 

konfliktfylte timene, og om det er noe mekler kan gjøre annerledes for å være mer til hjelp. Vi 

vil komme tilbake til temaet konflikt, men nå vil det være interessant å se hvordan utviklingen 

i Norge skiller seg fra utviklingen internasjonalt. 

2.2 Faglig utvikling av meklingsfeltet 

Mekling utviklet seg som fagfelt på 1960 tallet. I følge Nordhelle (2007) kan utviklingen 

internasjonalt fra 1960 til i dag deles inn i tre hovedstrømninger; strukturell mekling, 

terapeutisk mekling og transformativ mekling. Strukturell mekling ble utviklet i 1970 årene, 

og Coogler (1978) var en pioner innen dette fagfeltet. Strukturell mekling kalles også 

avtalefokusert eller saksorientert mekling, og meklerens oppgave var å hjelpe partene til å 

løse en konflikt. Meklere som utfører strukturell mekling har ofte en juridisk bakgrunn 

(Nordhelle, 2007).  
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Etter hvert kom det flere meklingsmodeller som hentet sin inspirasjon fra terapeutiske 

tradisjoner. I Norden fikk Öberg og Öberg (1979) sterk innflytelse. De mente at fortiden måtte 

utforskes før en kunne rette oppmerksomheten på å komme frem til en avtale. Utover 1990-

tallet kom flere modeller, de fleste med terapeutisk forankring (Nordhelle, 2007 og Tjersland 

& Gulbrandsen, 2010). Irwing og Benjamin (2002) utviklet ”Terapeutic family mediation”. 

Sentralt her er at foreldre sorteres i tre ulike grupper, basert på en vurderingsfase. De tre 

gruppene kjennetegnes ved de som kan gå rett i forhandling, de som trenger å forberedes mer 

på forhånd, samt en siste gruppe som regnes som uegnede for mekling. Et viktig element ved 

denne form for mekling er at den er frivillig, til forskjell fra den norske ordningen der alle 

foreldre som separerer seg må møte til mekling (Barnelova og Ekteskapsloven, 2007).  

I 1994 ble en ny meklingsmodell lansert, kalt ”transformative mediation” (Bush & Folger, 

2005). Sentralt ved denne modellen er en omforming av holdninger foreldrene har til 

hverandre og til relasjonen deres. En annen ny modell er Narrativt orientert mekling 

(Winslade & Monk, 2001), der målet er å lage en ny historie sammen, som rommer håp og 

samarbeid, slik at den kan erstatte den konfliktfylte historien de har i dag. En siste modell som 

bør nevnes er Lang og Taylors (2000) ”interactive mediation”, der det er interaksjonen 

mellom partene som skal omformes, ikke holdninger. Se også Tjersland og Gulbrandsen 

(2010) for mer utfyllende beskrivelser av de ulike retningene. 

Den norske meklingsordningen er, som nevnt tidligere, spesiell, da det er krav om 

obligatorisk mekling for alle foreldre som separeres. Det er ikke bare ved en separasjon at 

mekling er obligatorisk, også dersom en av partene ønsker å gå til retten for å få endret på 

avtalen om felles barn, må de først møte til mekling.  

2.3 Definisjoner av mekling 

Det finnes flere definisjoner på mekling, Nordhelle gir en generell definisjon: 

 

Meklinger en uformell prosess der en upartisk tredjeperson hjelper partene til å 

komme frem til en gjensidig akseptabel løsning på konflikten. Mekleren har ingen 

autoritet til å fastsette løsningen. (Nordhelle, 2006, s. 22).  
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Det kan være utilstrekkelig å bruke denne definisjonen på mekling om den obligatoriske 

ordningen som finnes i Norge i dag. Grunnen til dette er at mange foreldre som kommer til 

mekling ikke har en konflikt de trenger hjelp av en upartisk tredjeperson for å løse. Noen 

kommer med ferdig utfylt avtale mens andre ikke har behov for noen slik avtale. Nordhelles 

definisjon gjelder meklings generelt og ikke foreldremeklings spesielt, og definisjonen blir 

dermed for bred for vårt formål. Derfor synes det mer riktig å bruke Tjersland og Gulbrandsen 

sin definisjon på foreldremekling: 

 

Mekling er en samarbeidsorientert prosess med separerende (separerte) foreldre 

assistert av en hjelper som tilstreber upartiskhet, og der alle avgjørelser ligger hos 

foreldrene. Formålet er delvis å avklare spørsmål som foreldrene mener det er aktuelt å 

snakke om, dels å finne frem til ordninger begge kan stå inne for, både når det gjelder 

samarbeid om barn og i andre spørsmål. Meklerens overordnete oppgave er å holde et 

beslutningsorientert fokus på spørsmål om nåtid og fremtid, og samtidig bruke 

relevante virkemidler for å fasilitere samtaleprosessen mellom foreldrene (Tjersland 

og Gulbrandsen, 2010, s 697).  

 

Sentralt ved denne definisjonen er at det er en hjelper som tilstreber upartiskhet. Samt at det 

ikke nevnes ordet konflikt, men ord som avgjørelser, avklare, ordninger begge kan stå inne 

for, fasilitere sier noe om hva som forekommer i en mekling, enten det er høyt eller lavt 

konfliktnivå. Det kan tenkes at de som har lavt konfliktnivå får god hjelp av dagens 

meklingsordning, og tall fra FORM prosjektet viser at over 70 % var fornøyd med meklingen 

(Gulbrandsen & Tjersland, 2011). Spørsmålet flere forskere stiller seg er om dagens ordning 

er til hjelp for de som har mest behov for det, nemlig de foreldrene med høyt konfliktnivå 

(Walter & Skahjem, 2008, Tjersland & Gulbrandsen, 2011). 

2.4 Konflikt 

En konflikt kan skapes av mennesker, men en konflikt kan også skape mennesker. Konflikter 

kan ha stor påvirkningskraft på oss mennesker. Som mekler kan en være med å bidra til at 

konflikter mellom foreldre avtar. 
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Vi kan snakke om konflikt når forskjeller mellom mennesker som er avhengige av 

hverandre, oppleves som uforenelige og truende i forhold til egne behov og interesser, 

og når det skapes spenninger og følelser fordi en av partene opplever at den andre 

benytter makt for å påvirke situasjonen til egen fordel (Ekeland, 2004, s. 88).  

Ekeland (2004) vektlegger at det er viktig å skille mellom konflikten i seg selv og hva vi gjør 

med den, evt hva den gjør med oss. Dette skillet kan være til hjelp for å kunne utforske hva 

som er årsaken til konflikten og skille det fra hva som er med på å opprettholde konflikten. En 

konflikt gjelder minst to parter og handler om forhold mellom mennesker, en konflikt oppstår 

altså ikke i isolasjon (Ekeland, 2004). Det kreves minst to personer for at en konflikt skal 

utvikles, samt at det også krever minst to personer for at konflikten skal kunne løses.  

Som nevnt i innledningen vil denne oppgaven bruke Ekelands (2004) definisjon på konflikt. 

Nordhelle (2006) fremholder riktig nok at en ikke bør bruke kun en definisjon på konflikt, da 

det ikke finnes enighet om en definisjon, og at en ved å kun velge en av disse vil en kunne 

miste noen elementer ved konflikten eller at enkelte elementer får for stor plass. Grunnen til at 

Ekelands (2004) definisjon blir brukt her er at den gir et godt nok dekkende bilde av konflikt 

for denne oppgaven, og gir mening innenfor meklingsfeltet. Det vil henvises til hvordan de 

ulike forutsetningene viser seg hos foreldre i konflikt.  

I følge Ekeland (2004) er det 6 forutsetninger for at en konflikt skal utvikles. Ingen av disse er 

alene tilstrekkelig for å si at det foreligger en konflikt. 

 Første forutsetning er at det er forskjeller som er utgangspunktet for at det oppstår en 

konflikt. Dette er sammenfallende med det Nordhelle (2006) omtaler som ulikhet. Innenfor 

konflikter man møter i mekling kan disse forskjellene for eksempel handle om ulike syn på 

barneoppdragelse eller ulike ønsker for samværsordning. Det vil alltid være forskjeller 

mellom foreldre, men dersom disse forskjellene oppleves som å være urimelige eller 

brysomme vil de kunne bidra til at det utvikles en konflikt mellom foreldrene. Dersom to 

foreldre har forskjellige syn på hvordan livet til barna skal være kan disse forskjellene 

oppleves som brysomme. Og urimelige forskjeller kan være tilfeller der den ene parten 

opplever at han eller hun får mindre tid sammen med barna enn det den andre får, uten at det 

oppleves som det er en rimelig grunn til dette. Det er en tendens til at slike forskjeller tiltar 

etter hvert som konflikten utvikler seg. Foreldrene danner et bilde av hverandre der 

forskjellene vektlegges og forstørres. Til slutt kjenner de seg ikke igjen i hvordan de selv 
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beskrives. Forskjellene har blitt til forvrengte virkelighetsbilder (Ekeland, 2004). Dette 

minsker muligheten for at foreldrene skal kunne løse konflikten alene. De begynner å lete 

etter informasjon som stemmer overens med de opplevelsene de har av hverandre. Dette 

bidrar til at konflikten eskaleres (Keil, 2007). 

En neste forutsetning i Ekelands definisjon er at det må være en viss form for avhengighet 

mellom partene for at forskjellene skal bidra til at konflikten utvikles. Separerte foreldre med 

felles barn er avhengig av hverandre for et godt samarbeid rundt barna. Avhengigheten kan 

bidra til at egenkontrollen over situasjonen begrenses (Ekeland, 2004, Nordhelle, 2006). For 

separerte foreldre begrenses egenkontrollen både når det gjelder avgjørelser for felles barn og 

for livet til de voksne. Samværsordningen kan legge føringer for valgmuligheter, for eksempel 

knyttet til flytting, valg av arbeid, utdanning, etablering av nytt forhold, osv. Denne 

avhengigheten kan også gi rom for at makt kan brukes på ulike måter.  

På samme måte som det finnes flere definisjoner på konflikt, finnes det også ulike 

definisjoner på makt. I denne oppgaven vil Hjulstads (1989, som referert i Ekeland, 2004) 

vektlegging av makt som evne til å overkomme hindringer og påvirke beslutningsprosessens 

forløp og utfall være en god beskrivelse. Makt trenger i seg selv ikke å være den utløsende 

faktoren for en konflikt, men makt vil alltid være et aspekt ved den, på en eller annen måte 

(Ekeland, 2004). Makt kan gjøre seg gjeldende på ulike arenaer. Typisk er at faktorer som høy 

status og kunnskap kan gi makt over andre (Nordhelle, 2006). Maktbruk kan bidra til at 

konflikten forsterkes, samtidig som makt er nødvendig for at konflikten skal kunne håndteres 

og løses på anstendig vis (Ekeland, 2004).   

En annen forutsetning som i følge Ekeland er knyttet til konflikt handler om partenes 

interesser og behov. Det er ikke nok at det finnes forskjeller, avhengighet og makt, dersom 

området for konflikten ikke oppleves som noe som vedgår våre interesser eller våre behov. 

Det må være noe som berører en, og som truer ens ønsker (interesser) eller noe en trenger 

(behov) (Ekeland, 2004). Dette elementet er som regel alltid oppfylt når det er foreldre som er 

i konflikt. 

En siste forutsetning som Ekeland fremholder som nødvendig ved konflikt er at det er et visst 

nivå av følelser og spenning som utløses av de forskjeller som foreligger (Ekeland, 2004). 

Nordhelle (2006) omtaler dette som indre spenning, og at denne spenningen ofte er kombinert 

med emosjonell opplevelse. Foreldre som har hatt en avslutning på forholdet, der det ikke er 

overvekt av vonde følelser, vil ha bedre forutsetninger for å kunne unngå at det utvikles 
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spenninger mellom partene slik at konflikter gjør seg gjeldene. Et vondt brudd med mye 

vonde følelser vil derimot kunne legge føringer for hvordan senere utfordringer blir møtt og 

håndtert. Mellom disse partene oppstår det oftere mer spenning og følelser. Dermed kan det 

føre til at samme utfordring får utlikt utfall, ut fra hvordan spenningen er mellom to separerte 

foreldre.  

Ekeland fremholder også et par andre begreper som det kan være naturlig å fremheve i 

konfliktfylte situasjoner mellom mennesker. 

Ett slikt begrep er punktuering. Uttrykket stammer fra Bateson. Når vi skal forklare 

sammenhenger for hverandre startet vi ofte med å definere et bestemt sted i en 

interaksjonsprosess som årsaken; det var det som utløste det hele. Ofte reagerer den andre 

med en korreksjon; ”nei, det begynte på et helt annet tidspunkt”. Problemet med punktuering i 

konflikter er at en konflikt ofte er et sirkulært fenomen (Ekeland, 2004). En konflikt oppstår 

mellom to mennesker som blir påvirket av og påvirker hverandre. For meklere er det 

hensiktsmessig å møte en konflikt med en holding om at det ikke finnes én årsak til konflikten 

i objektiv forstand. Der er snarere viktig å rette blikket på fremtiden. Det er i fremtiden 

løsningen for konflikten ligger (Ekeland, 2004). En annen innfallsvinkel er å ta aktivt tak i 

denne punktueringen foreldrene fastholder. Ved å utforske denne kan foreldrene få en bedre 

forståelse av hvor den andre opplever at konflikten startet. 

Ett annet viktig sosialt fenomen som kan være nyttig å være oppmerksom på ved konflikter er 

menneskers attribusjoner og fortolkning av verden rundt seg. Attribusjon kan sies å være 

hverdagsmenneskets forsøk på å forstå årsaken til hendelser en er vitne til (Ross, 1977). Man 

fortolker blant annet om årsaken til en hendelse kan tilskrives personen eller til situasjonen, 

om dette er en stabil eller ustabil ”egenskap” ved henholdsvis personen eller situasjonen, og 

om det er noe aktøren har kontroll over eller ikke. Ved å reise spørsmålet ”Hvordan 

attribuerer partene en situasjon”, kan mekler bedre forstå hvordan konflikter kan 

opprettholdes. Dette illustrerer Ekeland (2004) ved å skille mellom attribusjon når en er 

forelsket og når en er i konflikt. I en forelskelse vil de gode følelsene forelskelsen gir en 

person knyttes til egenskaper ved den andre. En vil oppleve det som at det er den andre som 

gir en disse følelsene. I konflikter er det derimot de negative følelsene konflikten gir meg som 

attribueres til egenskaper ved den andre parten.  
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2.5 Bevegelsesmåter i det konfliktfylte 

Det engelske ordet for mekling, ”mediation” kommer fra det latinske ordet ”medius”, som 

betyr ”i midten” (Ekeland, 2010). Ved at en befinner seg i midten vil en være like langt borte 

fra begge partene, eller like nær. Det er foreldrene som eier konflikten, men mekleren står i 

midten og forsøker å legge til rette for at foreldrene skal finne frem til en løsning (Ekeland, 

2004, 2010). Meklers ansvar er konteksten, mens foreldrene har ansvar for konflikten og 

løsningen på den. 

Nøytralitet eller upartiskhet er sentralt ved mekling. Flere går nå bort fra begrepet nøytralitet 

og bruker heller begrepet upartiskhet (Tjersland & Gulbrandsen, 2010, Nordhelle, 2006). 

Disse mener at det er en illusjon at det finnes en nøytral hjelper (Tjersland & Gulbrandsen, 

2010). Sentralt ved upartiskhet er at det er foreldrenes opplevelse av denne som er avgjørende, 

ikke hva mekleren vurderer, samt at en mekler i ulike faser i meklingen vil kunne gå nærmere 

en av partene, men foreldrene må oppleve at mekleren overordnet er upartisk. Selv om en 

tilstreber denne holdningen er det også viktig at det ikke går på bekostning av engasjement og 

empati for foreldrene. 

Denne upartiskheten blir utfordret i møte med maktforskjeller. Mekler har ansvar for at 

maktforskjeller ikke styrer meklingen eller brukes som et pressmiddel. Samtidig som det å 

intervenere på maktforskjeller kan bidra til at en blir oppfattet som partisk (Nordhelle, 2006). 

Men som Tjersland og Gulbrandsen (2010) påpeker så er det den overordnede opplevelsen av 

upartiskhet som er avgjørende for om mekler har mandat fra begge to til å fortsette 

meklingen.   

Som en upartisk hjelper, men med kontroll over samtalesituasjonen, bør mekler være styrende 

og hjelpe foreldrene til å komme frem til en løsning. Ulike meklinger inneholder en del 

likhetstrekk eller faser. Både Ekeland (2004), Nordhelle (2006) og Tjersland og Gulbrandsen 

(2010) presenterer disse fasene. Nå vil vi forsøke å gi et samlet bilde av hva disse fasene 

består av. Selv om fasene presenteres i en rekkefølge, utelukker det ikke at en beveger seg 

frem og tilbake mellom de ulike fasene gjennom meklingen. Det er ikke nødvendigvis et 

lineært forløp (Tjersland & Gulbrandsen, 2010). Kanskje vil det være mer riktig å kalle fasene 

for elementer i meklingen. 
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2.5.1 Faser i saksrettet mekling 

I starten av meklingen skjer det som Ekeland (2004) omtaler som iscenesetting. I denne fasen 

legges rammene for meklingen, at meklers ansvar er konteksten og opprettholdelse av avtalte 

spilleregler, mens foreldrene tar ansvar for konflikten og løsningen. Det gis nødvendig 

informasjon om ordningen (Tjersland og Gulbrandsen, 2010) og mekleren forsøker å vinne 

tillit hos foreldrene (Nordhelle, 2006). 

Dernest følger en fase der mekler utforsker begge foreldrenes opplevelse av situasjonen og 

konflikten. En forsøker også å sortere ut temaer som er aktuelle for meklingen, og lager en 

tentativ organisering på disse (Tjersland & Gulbrandsen, 2010). Når det gjelder rekkefølge 

kan det være en god regel å begynne med det minst konfliktfylte, da det er mer sannsynlig at 

det vil kunne løses. Det kan føre til at nivået av håp om å kunne nå frem til løsninger stiger. 

Tall fra FORM prosjektet viser at de foreldrene som havner i kategorien ”høy konflikt” også 

er de som har veldig lavt håp om at konflikten vil kunne løses (Gulbrandsen & Tjersland, 

2011). Derfor er det viktig å legge til rette for at nivået av håp kan stige, slik at det ikke råder 

håpløshet når en skal jobbe videre med de vanskeligere konfliktene (Ekeland, 2004).  

Neste fase i meklingen er å utforske ulike løsninger på konflikten. Helt sentralt her er at en på 

dette stadiet ikke skal realitetsvurdere nytteverdien av de mulige løsningene. det skjer først 

senere, når man har en oversikt over aktuelle løsninger (Ekeland, 2004, Nordhelle, 2006, 

Tjersland & Gulbrandsen, 2010) Det er ønskelig at foreldrene oppfordres til å legge frem egne 

tanker om aktuelle løsninger. Dersom det er vanskelig for dem kan det være aktuelt for 

mekler å komme med forslag som kan hjelpe dem på vei. Dersom mekler presenterer mulig 

løsninger er det viktig å presisere at dette er forslag og at det er foreldrene som selv må 

komme frem til løsningen (Ekeland, 2004).  

Etter at det foreligger flere mulige løsninger kan en gå videre til å forhandle om disse 

(Ekeland, 2004, Nordhelle, 2006, Tjersland & Gulbrandsen, 2010). Meklers viktigste jobb her 

er å holde kommunikasjonen åpen mellom foreldrene, og strebe etter å skape en kontekst som 

gir rom for forhandlinger.  

Først når denne forhandlingsfasen er over kan en gå videre til å bli enig om en avtale, helst 

skriftlig (Ekeland, 2004, Nordhelle, 2006, Tjersland & Gulbrandsen, 2010). 
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I de ulike fasene vil en kunne møte håpløshet fra foreldrene. Det er viktig at mekler, selv om 

vedkommende forsøker å forstå konflikten fra innsiden, ikke lar seg påvirke av denne 

håpløsheten. Mekler har ansvar for å holde håpet oppe (Ekeland, 2004, Nordhelle, 2006). En 

måte å gjøre det på er å tenke kreativt med tanke på mulige løsninger, og motivere foreldrene 

til ikke å gi opp i prosessen. 

2.5.2 Emosjonelle og relasjonelle sider i meklingen 

I mekling med foreldre som er i høykonflikt møter mekler ofte sterke følelsesmessige 

svingninger og relasjonelle utfordringer. Det kan være emosjoner knyttet til bruddet mellom 

foreldrene, sinne eller sårhet i forhold til hvordan samarbeidet som separerte foreldre er eller 

har vært, og lignende. Disse emosjonene kan også gi noen relasjonelle vansker for foreldrene, 

og kan dermed være til hinder for et godt samarbeid. 

Som mekler er ikke intensjonen å drive terapi. Mekling er en avtalefokusert prosess. Dette 

skillet er kanskje spesielt utfordrende i møte med emosjoner (Tjersland & Gulbrandsen, 

2010). Emosjoner som kommer til uttrykk i meklingen, eller som ligger og ”ulmer” på 

overflaten kan hemme kognitiv fungering hos den som er emosjonell, og dermed hindre en 

eller begge foreldrene i å være reelle forhandlingspartnere. I følge Nordhelle (2007) er 

meklers oppgave å sørge for at foreldrene kan være så gode forhandlere som mulig. En skal 

dempe emosjonene slik at de ikke er til hinder for kognitiv funksjon. Måten dette gjøres på 

grenser tett opp til terapi, og det er viktig at mekler er seg bevisst på de ulike ”fallgruvene” 

som finnes i dette arbeidet, slik at han får mandat av begge foreldrene til å fortsette mekling 

etter at emosjonene har blitt dempet (Nordhelle, 2007). 

Jo bedre mekler klarer å forstå emosjonenes vesen, jo bedre kan han håndtere emosjonelle 

utbrudd i meklingen. Emosjoner kan gi ulike uttrykk, og det er ikke uttrykket som avgjør 

hvordan en skal håndtere de, men hvilken intensitet de kommer med. Dersom det kun er 

milde uttrykk kan mekler forsøke å ignorere de, og la det være rom for en viss ”trykkutslipp”. 

Dersom ”utslippet” fører til at foreldrene ikke kan fortsette en rasjonell samtale etterpå må 

mekler benytte andre metoder (Nordhelle, 2007). Det er her grensen til terapi kan bli 

vanskelig. Mekling er en avtaleorientert prosess – og det skal den fortsette å være selv etter 

emosjonelle utbrudd. Det er mangel på gode beskrivelser for hvordan det relasjonelle kan 

adresseres – uten at en driver terapi (Tjersland og Gulbrandsen, 2010).  
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Nordhelle (2007) foreslår ulike fremgangsmåter i møte med emosjonelle utbrudd. En metode 

er å gi rom for emosjonell tømming, der mekler lytter empatisk til den av forelderen som har 

hatt ”utbruddet”. En annen metode kan være å forsøke en avledningsmanøver dersom 

foreldrene går inn i en veldig emosjonell konflikt i meklingsrommet. Dette gjøres for å fange 

foreldrenes oppmerksomhet mot noe annet enn hverandre og konflikten, og deretter sette ord 

på det som observeres eller hvordan det oppleves for mekler. Hun peker også på at ved mye 

emosjoner trengs deg også streng struktur fra mekler. Tjersland og Gulbrandsen (2010) 

fremholder også at det er viktig at mekler møter emosjonelle og relasjonelle reaksjoner.  

En annen måte å møte det emosjonelle på er ved å gi rom for de følelsene og opplevelsene 

foreldrene sitter med. Gulbrandsen og Tjersland (2002) fremhever at mekler gjennom 

meklingen bekrefter det strevet foreldrene står i, og gi anerkjennelse for deres 

opplevelsesverden, kan han bidra til at emosjoner ikke nødvendigvis representerer en trussel 

for meklingen. Det er heller noe som kan bidra til at mekler bedre forstår foreldrenes 

situasjon. Bekreftelsen kommer i form av verbale utsagn og nonverbale signaler, for eksempel 

som anerkjennende nikk. I tillegg er det viktig at det forekommer en utforsking av situasjonen 

for å kunne lette på det emosjonelle trykket. Meklere kan utforske hver av foreldrenes 

opplevelser gjennom turtaking. Dette har flere fordeler. For det første kan en person få fortalt 

sin historie utforstyrret, vedkommende trenger ikke frykte at den andre avbryter, og samt at 

den andre parten får mulighet til å innta en lytteposisjon. Denne lytteposisjonen kan være noe 

nytt i forhold til dialogen mellom foreldrene fra før. En slipper å tenke på hva neste mottrekk 

skal være, og kanskje får en bedre forståelse av den andres opplevelse (Gulbrandsen & 

Tjersland, 2002). Tjersland (1996) utdyper utforskning som metode i møte med separerende 

par som befinner seg i en krisesituasjon. Han hevder at en må rette oppmerksomhet mot 

overlevelsesevne, kompetanse og mestring i en vanskelig situasjon. Dette vil kunne hjelpe 

foreldrene til å endre sin dominante historie, som i konfliktfylte saker er farget av håpløshet 

og fastlåsing. Terapeutens oppgave er å få inn større deler av historien, slik at den omhandler 

mer enn bare nederlag og smerte (Tjersland, 1996). Dette vil kunne bidra til at foreldrene 

sammen kan skrive en ny og mer positiv historie om sin fortid, som vil kunne legge grunnlag 

for bedre forståelse for hverandre og dermed dempe konflikten.  
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3 METODE 

3.1  Beskrivelse av datamaterialet 

Denne studien er en selvstendig del av en større studie, Form prosjektet (Foreldremekling ved 

samlivsbrudd) under prosjektledelse av Odd Arne Tjersland ved Universitet i Oslo. 

Prosjektets overordnede mål var ”å frembringe kunnskap fra norsk meklingspraksis som kan 

bidra til at hjelpepersonell innenfor dette feltet kan utvide sin kunnskap og kompetanse til å 

hjelpe foreldre og barn i konfliktfylte separasjoner”. Prosjektet er godkjent av REK og NSD.  

Form prosjektet fulgte 154 foreldrepar som møtte til mekling ved samlivsbrudd, fra til 

sammen 4 familiekontor, i tillegg til en ekstern mekler, i Oslo, Akershus, Oppland og Østfold. 

Av de 154 sakene er 38 definert som høykonflikt saker, 15 av disse 38 er en-times 

meklingssaker. To kriterier ble brukt for å identifisere høykonflikt saker, begge tar 

utgangspunkt i hvordan mekler og foreldre har svart på et spørreskjema henholdsvis i 

etterkant eller forkant av mekling. På spørsmålet ”I hvilken grad var denne saken vanskelig å 

jobbe med?” må mekler har svart mellom 0-3 (svært vanskelig) på en skala fra 0-7, i etterkant 

av meklingen. På spørsmål om i hvor stor grad hver av foreldrene føler de har ulikt syn om 

løsninger for bolig, økonomi og barn må minst en forelder ha svart mellom 0-3 (store 

forskjeller) på en skala fra 0-7, i forkant av meklingen. 

59 prosent av utvalget i Form prosjektet avsluttet meklingen etter én samtale, 31 prosent etter 

2-4 samtaler og 10 prosent etter 5-7 samtaler. Særlig med tanke på de konfliktfylte sakene 

synes det svært uheldig at meklingsprosessen avsluttes så raskt. Dette er bakgrunnen for at 

kun én times meklingssaker ble valgt ut for videre analyse i vår studie. Hva karakteriserer 

disse parene og meklerne som møter dem, og hvordan kan meklere bidra til å øke meklingens 

varighet?  Dette er særlig viktige spørsmål med tanke på endringen i barneloven i 2007 der 

man som sagt bestemte at meklingsattest skrives ut etter èn meklingstime. 

3.2 Valg av metode 

Vi valgte en kvalitativ analyse for å undersøke vår problemstilling. Det er flere grunner til 

dette. Vi ønsket å utforske interaksjon og samhandling mellom mennesker ved å se på 
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hvordan foreldre i mekling forholder seg til hverandre og hvordan mekler møter dem i en 

meklingssituasjon. Det materialet vi hadde egnet seg godt til dette. Er det likhetstrekk i 

hvordan foreldrepar kommuniserer fra sak til sak og mellom hvordan ulike meklere møter 

dem? Vi ønsket å utforske dette uten nødvendigvis å konkludere med kausalitet. Beskrivelsen 

var målet i seg selv. 

Forskningstradisjonen innenfor meklingsfeltet har historisk lagt stor vekt på sammenligning 

av foreldre som mekler versus foreldre som går til retten, dette hovedsakelig for å legitimere 

mekling som praksis (Gulbrandsen & Tjersland, 2010). Man har gjerne sett på effekter knyttet 

til ulike typer meklingstilnærminger. Vi kan nå legge denne forskningen bak oss. Forskningen 

har i tilstrekkelig grad støttet antagelsen om at meklede par kommer best ut på en rekke 

området. Foreldre som velger å møte til frivillig mekling skiller seg vesentlig fra foreldre som 

velger å gå rettens vei, de representerer utvalg fra ulike populasjoner. Dermed er det å 

forvente at meklede par kommer bedre ut. Det vi derimot har behov for er observasjonsstudier 

som tar for seg hva meklere faktisk gjør i meklingsrommet, uavhengig av den teoretiske 

forankringen de mener å ha for sitt arbeid.  

3.3 Valg av tilnærming 

Av de ulike former for kvalitative analyser har vi i vår studie valgt hovedsakelig å anvende 

elementer fra Grounded Theory (heretter kalt GT), som beskrevet av Charmaz (2006) og av 

Langdridge (2004). I følge Charmaz egner GT seg best til studier av interaksjon og relasjon. 

Dette var nettopp det vår studie skulle fokusere på. Tematisk analyse, som beskrevet av Braun 

og Clarke i 2006 ble et nyttig verktøy i dette arbeidet. I tillegg har vi brukt elementer fra en 

kvalitativ metode beskrevet av Tove Thagaard i (1998), da særlig hennes beskrivelse av 

personsentrerte tilnærminger. 

GT er definert som ”systematisk innhenting og analyse av (hovedsakelig kvalitative) data med 

mål om å generere teori” (Langdridge, 2004). Målet vårt har ikke vært å utvikle teori, men 

tilnærmingsmåten vi har brukt her er inspirert av GT. Vi holder oss dermed ikke strengt til 

denne metoden i vår studie. Sentralt i GT er at innhenting av data og analyse er integrert uten 

forsøk på å skille de to (Langdridge, 2004). I vår studie var innhentingen av dataen til dels 

gjort på forhånd, og vårt bidrag i dette har vært transkribering. Hos oss representerer 

transkribering derfor både slutten på innhenting og en begynnende analyse. I kvalitativanalyse 
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generelt, og GT spesielt, er refleksivitet en sentral faktor en må ta høyde for. I vår studie er 

dette også tilfellet, men ikke på samme måte som det hadde vært dersom vi hadde innhentet 

all data selv. Vi var ikke tilstedet i meklingstimene og har dermed ikke påvirket forløpet av 

disse. Vi har likevel en forforståelse, blant annet fra psykologiutdanningen, som vi møter data 

med. Dette vil kunne påvirke analysen.  

3.4 Analysefase 1 

3.4.1 Transkribering 

17 saker ble valgt ut av prosjektleder. Sakene varierte med hensyns til konfliktnivå, og 

samtlige av sakene var èn-times saker. Sakene ble valgt ut med tanke på at de skal 

representere en variasjon. Representativitet var med andre ord ikke et sentralt poeng her. Vi 

ønsket i utgangspunktet å se på kontraster og likheter mellom disse sakene. Hver av de 17 

sakene ble transkribert av forfatterne fra lydopptak. Vi gjorde en full transkribering av 

samtlige saker, og transkriberingen ligger veldig nært inntil lydopptaket. 

Transkriberingen var begynnelsen på vår analyse. Data ble transkribert av forfatterne selv for 

ikke å separere datainnsamling og analyse, etter Charmaz’ anbefalinger. Prosessen gjorde at 

vi ble godt kjent med data, hver for oss. Emosjonelle reaksjoner ble notert underveis i teksten 

der dette var naturlig, og fyllord ble droppet. Alle navn og stedsnavn ble anonymisert. Barnas 

navn ble erstattet med BG for gutt og BJ for jente, samt tall for å indikere eventuell 

søskenrekkefølge. Mors navn ble erstattet med ”mor” og fars navn med ”far”. Forkortelsene 

M, F og T ble brukt for å indikere hvem som snakker, henholdsvis mor, far og mekler (T for 

terapeut for ikke å forveksle med M for mor). Der sitater er anvendt i oppgaven ble teksten 

redigert slik at den fremstår mindre preget av muntlig språk, blant annet ved at gjentagelser 

ble utelatt. Overflødig og irrelevant tekst ble også utelatt, hvilket er markert i sitatene. 

Meklere blir konsekvent omtalt som ”han” uavhengig av meklers faktiske kjønn. Dette for å 

ivareta meklers anonymitet. Transkriberingen bidro til å gi et generelt inntrykk av hvordan par 

både i høy og lav konflikt kan fremstå, hvordan deres eventuelle konflikt kommer til uttrykk, 

og hvordan meklere fremstår, også sammenlignet med hverandre.  
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3.4.2 Memo 

Umiddelbart etter transkribering av hver sak skrev vi et notat fra meklingstimen. Sentrale 

spørsmål vi rettet oppmerksomhet på i dette notatet var: Hvordan fremstår foreldrene? Hva 

kjennetegner parene som er i henholdsvis høy eller lav konflikt? Hvilke tema bringer 

foreldrene opp og hvordan møter mekler disse?  Hvilke tema bringer mekler opp? Hvor 

involvert er mekler? Er han nøytral?  Hvor mye emosjonalitet kommer til utrykk? Notatene er 

i tråd med GT anbefaling om ”memo-writing” (Langdridge, 2004) og Thagaards (1998) 

anbefaling om ”sammenfatning av meningsinnholdet” i teksten. I følge Thagaard er det 

hensiktsmessig å sammenfatte data for å gjøre tydelig det man anser som essensen i teksten. 

Vi ventet med å gå inn i meklingslitteraturen før etter analysen var gjennomført. Dette fordi vi 

ønsket en fenomennær beskrivelse av sakene og for å unngå å møte materialet med en 

forutinntatt holdning fra den litteraturen. Påvirkning fra eksisterende teorier og forskning på 

området ble på den måten forsøkt unngått. Dette er i tråd med GT. Charmaz (2006) peker 

også på viktigheten av å innta et åpent forhold til data.   

3.4.3 Initialkoding 

Basert på notater vi hadde skrevet etter hver transkribering og inntrykket vi hadde dannet oss 

og drøftet med veileder, laget vi et utkast med kategorier som vi syntes beskrev meklernes 

arbeid og hvordan foreldrene fremsto. Vi utformet syv meklerdimensjoner. Dimensjonene 

varierte fra den ene enden av skalaen som karakteriseres av å være saksorientert til den andre 

hvor man er mer relasjonsorientert. Sentrale begreper i koding av meklernes utsagn var om 

mekler fulgte paret eller styrte samtalen i en gitt retning, om fokus ble rettet mot foreldrenes 

opplevelser eller mot avtalen eller konkret informasjon, om mekler speilet og bekreftet 

foreldrene, samt i hvilken grad mekler oppklarte misforståelser. 

Vi lagde i tillegg tre foreldredimensjoner som beskrev hvordan foreldreparene fremsto. 

Sentrale begreper i denne kodingen var symmetri i relasjonen mellom foreldrene, like / ulike 

virkelighetsoppfatninger, og om samtalen mellom dem var preget av harmoni eller konflikt. 

Dimensjonene ble brukt til å kode hver enkelt av de 17 sakene, utsagn for utsagn. Kodene ble 

fortløpende revidert for å sikre operasjonaliserbarheten og at de ikke overlappet hverandre i 

særlig grad.  
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Her holdt vi oss med andre ord ikke strengt til en GT tilnærming. Anbefalingene er å kode 

data linje for linje før man begynner en mer fokusert koding basert på linje-for-linje kodingen. 

I henhold til tematisk analyse er en annen fremgangsmåte å produsere koder basert på arbeidet 

med å bli kjent med data (Langdridge, 2004). I vårt tilfelle utformet vi kodene på grunnlag av 

transkribering og memo. 

Etter fase 1 av analysen satt vi igjen med to inntrykk. Det som var mest slående var at 

dialogen var veldig forskjellig mellom de ulike foreldreparene. Noen foreldre var utfyllende 

og vekslet om å ta ordet. Dette sto i sterk kontrast til prosessen i andre, mer konfliktfylte saker 

som var mer preget av avbrytelser og verbale angrep på hverandre. 

Det andre inntrykket vi satt igjen med var at initialkodene var for spesifikke og konkrete. 

Helheten ble tapt i detaljene. Thagaard (1998) peker på viktigheten av dette. Hun sier at denne 

type forskning skal føre frem til en helhetsforståelse av dataens meningsinnhol. Hun merket 

seg at det i analyse var nødvendig at dataene ble stykket opp, men at det var viktig at de 

enkelte delene også ble studert i forhold til helheten de er en del av. Vi så det nødvendig på 

dette tidspunkt å returnere til selve problemstillingen for studien, altså rette fokus tilbake mot 

helheten ved å utvide kodene. Målet med denne studien som helhet var nettopp å beskrive hva 

mekler møter i høykonflikt saker, altså en spredning i hvordan slike par kan fremstå, samt 

hvordan meklere forholder seg til dette.  

Vi fant at det ble en for omfattende oppgave å analysere samtlige 17 saker i dette 

hovedoppgavearbeidet. Det vi umiddelbart så var at det var høykonfliktsakene som 

representerte utfordringen. I de andre sakene forløp samtalene relativt knirkefritt. Følgelig 

bestemte vi oss for å se på prosessen i de 10 sakene som var høykonfliktsaker. En sak ble i 

tillegg valgt ut selv om den ikke oppfyller alle kriteriene for høykonflikt saker. Denne var 

ikke en del av selve analysen, men brukes her kun som et illustrerende eksempel på en av våre 

kategorier.   

3.5 Analysefase 2: Fokusert koding 

Vi ønsket å utforske hvordan foreldrene og meklerne fremsto på tvers av de konfliktfylte 

sakene. I stedet for detaljert koding av hver sak identifiserte vi fire sentrale temaer som 

fremsto som særlig beskrivende for konfliktsakene. Disse kategoriene ble utviklet på 

bakgrunn av initialkodingen, men representerte en bredere organisering av datamaterialet. 
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Den første kategorien omfatter ulike måter meklere åpner en meklingssamtale på. Enkelte er 

svært åpne og legger opp til at foreldre kan få komme med sitt, mens andre er mer 

systematiske og klargjører sin dagsorden for paret helt i starten av samtalen. De tre neste 

omfatter områder der kommunikasjonen i særlig grad ble fastlåst.  

Kategoriene var: 

 Meklers åpninger 

 Meklers tilnærming til sinne/ angrep 

 Meklers tilnærming til uenighet om sak 

 Meklers tilnærming til gråt/ tristhet 

Vi laget en oversikt over sitater og eksempler på hver av disse kategoriene fra samtlige av 

høykonflikt sakene. Vi brukte kategoriene til å søke etter meklers reaksjoner som la grunnlag 

for nyanseringer senere. Vi identifiserte også sentrale temaer som striden mellom foreldre 

kunne handle om. 

Denne prosessen ligner det Charmaz (2006) beskriver når hun fremhever henholdsvis initial 

og fokusert koding. I fokusert koding selekterer man de initialkodene som synes å være mest 

nyttige og sammenligner dem med datamaterialet. Vi sammenlignet våre kategorier med 

datamaterialet ved å hente inn utdrag fra teksten som eksemplifiserte kategoriene.  

3.5.1 Meklerkategorier 

Vi valgte nå å se nærmere på meklers reaksjoner og foreldre separat. Etter hvert fant vi flere 

nyanser i arbeidsmåten til meklerne. Dette gjorde at vi kom frem til en annen måte å 

kategorisere ulike tilnærmingsmåter på enn dem omtalt over. Tidligere gjennomgang av 

lavkonfliktsaker skapte et sammenligningsgrunnlag og gjorde at fenomener som var typiske 

for høy konflikt ble enda mer tydelige for oss. Vi tilstrebet likevel en så fenomennær 

beskrivelse av sakene uten bevisst å gjøre sammenligninger med lavkonflikt. Denne prosessen 

ble innledningsvis gjort av forfatterne hver for seg. Fenomener vi kom frem til ble 

sammenlignet og vi laget et felles utkast til kategorier vi synes var dekkende for å beskrive 

meklerne i høykonflikt sakene. Kategoriene vi kom frem til samt eksemplene og sitatene som 

eksemplifiserte dem ble så drøftet med veiledere. Vi satt igjen med 6 kategorier som vi mente 
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fanget opp sentrale sider ved hvordan meklerne forholdt seg i møte med sterke konflikter. 

Disse beskrives nærmere i resultatdelen og vil kun benevnes her: 

1. Ulike former for avtalefokus 

2. Manglende regi 

3. Mekler formidler resignasjon 

4. Turtaking 

5. Utforsking 

6. Temasortering 

3.5.2 Foreldrekategorier 

Gjennom prosessen med å velge ut utdrag til meklerkategoriene var det tydelig at det var flere 

steder der det oppsto fastlåsende kommunikasjon mellom foreldrene. Vi valgte her å rette 

oppmerksomheten mot foreldrene for å beskrive hva denne fastlåsende kommunikasjonen var 

knyttet til. Fastlåst kommunikasjon ble definert som passasjer i samtalen der foreldrene sto 

steilt mot hverandre gjennom verbale og nonverbale utsagn.  

Sakene ble igjen gjennomgått med det siktemål å identifisere forhold som bidrog til at 

kommunikasjonen ble fastlåsende og at konfliktnivået økte. Nye memo ble skrevet for hver av 

høykonflikt sakene, nå særlig med fokus på situasjoner og interaksjoner mellom foreldrene. 

Eksempler og sitater fra hver sak ble så trukket ut for å illustrere fastlåstheten. Vi forsøkte 

både å finne likheter og forskjeller på tvers av sakene.  

Basert på en slik prosess identifiserte vi noen tema som ofte syntes å være tilstede i 

situasjoner ser kommunikasjon låste seg. Disse beskrives mer utdypende i resultatdelen og vil 

kun benevnes her:  

1) Uforenelige livsprosjekter 

2) Opplevd maktforskjell 

3) Sterke røster uten i fra 

4) Sårhet 

Disse kategoriene blir heretter omtalt som del 2 av resultatene.  
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3.5.3 Oppsummering 

Både foreldre- og mekler kategoriene ble fortløpende redigert, de ble utvidet eller innsnevret 

etter behov. Der innholdet i kategoriene overlappet hverandre har det vært nødvendig å slå 

sammen kategorier. En slik gjennomgang av kategoriene, eller temaene som vi også kunne 

kalt dem, er i tråd med retningslinjer beskrevet både i tematisk analyse og GT. En viktig 

prosess i GT er nettopp en komparativ metode, hvor man ser etter likheter og forskjeller 

mellom kategorier og innenfor kategoriene (Charmaz, 2006 og Langdridge, 2004). Dette førte 

også til at vi utviklet enkelte underkategorier av kategoriene. Denne prosessen har bidratt til å 

”mette” kategoriene. Kontinuerlig diskusjon mellom forfatterne og veilederne har også vært 

en viktig del av denne analyseprosessen. 

Vi etterstrebet kontinuerlig en balanse mellom deler (kategorier) og helheten 

(problemstilling). Et ensidig fokus på kun den ene av disse vil kunne føre til at man enten 

fortaper seg i detaljer eller at nyanser går tapt (Thagaard, 1998). Denne vekslingen har gjort 

mønstre i dataene mer tydelige. 

Igjen påpeker vi at GT har som overordnet mål å ende med først en substantive theory, for så 

å utvikle en formell teori (Charmaz, 2006). Dette ligger imidlertid utenfor denne studien. Vi 

har her etterstrebet en deskriptiv analyse som er så nær datamaterialet som mulig. 
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4 RESULTATER 

4.1  Resultatdel 1: meklerkategorier 

Hvordan forholder mekler seg til fastlåsende konflikter? 

En meklers arbeid er å bistå par som går fra hverandre til å komme frem til en avtale om felles 

barn. Der det er høyt konfliktnivå stilles det store krav til mekler, og det å holde styringen på 

timen kan bli avgjørende for hva utfallet av timen blir. Dersom mekler blir for passiv eller 

avbryter heller enn å styre, kan det bidra til at konflikten mellom paret øker. Da oppleves det 

ikke hjelpsomt å gå til mekling, og meklingen avbrytes selv om flere meklingstimer kanskje 

hadde vært gunstig.. 

4.1.1 Ulike former for avtalefokus 

I vår oppgave definerer vi avtalefokus som det at mekler har oppmerksomhet rettet mot den 

konkrete avtalen foreldrene skal utforme om samvær rundt felles barn. Målet for meklingen er 

å få til en avtale mellom foreldrene som helst er skriftlig, og denne avtalen kommer i første 

rekke. Det kan også innebære en tendens fra meklers side til å gi praktisk informasjon om 

blant annet rettsgang og ulike rettigheter. Noen meklere benytter seg av dette som en rød tråd 

å styre etter i samtalen. Dette gjøres ved at mekler tidlig i meklingen presenterer hva som skal 

inngå i avtalen og gir paret informasjon om meklingstilbudet og hvilke ulike ordninger som er 

mulige. Gjennom meklingen kommer mekler tilbake til avtalen, og gir ny informasjon. Det 

kan variere fra kort informasjon til lange forklaringer med mye informasjon rundt regler og 

rettigheter.  

Fokus på avtalen kan være et godt hjelpemiddel når konflikten er stor, men det kan også få 

uheldige konsekvenser. Mekler kan bruke den som et hjelpemiddel til å senke tempoet og 

konflikten i meklingen, slik det for eksempel illustreres under kategorien ”sårhet” i del 2 av 

resultatene. Temposenking kan være viktig når en eller begge foreldrene er opptatt av temaer 

som ikke direkte berører avtalen. Heller enn at mekler går aktivt inn i det som er konfliktfylt 

bruker mekler tiden på avtalen foreldrene skal utforme. På den andre siden er risikoen at et 

sterkt avtalefokus gjør at foreldrene ikke kommer til enighet fordi de ikke får mulighet til å 

snakke om det som er kjernen i konfliktene mellom dem.  
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Vi skal beskrive noen former for avtalefokus. 

Prøver å definere/ramme inn 

En del meklere starter samtalen ved å informere om hva det skal snakkes om i meklingen, og 

hva som inngår i en mekling. På denne måten definerer mekler hva som er legitimt å snakke 

om i meklingen. Slik kan det bli vanskelig for foreldrene å bringe det de er mest opptatt av 

frem på en ryddig måte. Det å gi en tydelig ramme for meklingen vil imidlertid kunne være et 

nyttig verktøy for å gi mål og mening til samtalen dersom innrammingen tilpasses det 

foreldrene sier.   

I sak B ser vi et tydelig eksempel på hvordan mekler rammer inn samtalen, og definerer hva 

som inngår i meklingen. Mekler er tydelig og kortfattet. 

T: Det er hovedsakelig tre tema som utgjør mekling, det er foreldreansvar, også er det hvor 

barnet bor fast, og hvis barnet ikke skal bo fast hos begge så er det samvær hos den barnet 

ikke bor fast hos. Det er punkt en. 

M: Hva sa du nå? 

T: Samvær med den barnet ikke bor fast hos, det er de tre som vi har prioritert å snakke om i 

mekling. 

M:Ja 

T: Så da, siden det er du far som har begjært meklingen, hva er det du kunne tenkt deg ordne 

opp i forbindelse med 

Mekler fremstiller målene for samtalen på en enkel og tydelig måte, samt at han lar foreldrene 

få velge hva av disse temaene som er viktigst å bruke meklingen på. Det kan imidlertid tenkes 

at meklers spørreform snevrer inn foreldrenes svarmuligheter og hvilket tema de bringer på 

banen.  

Informativ overload 

I vårt datamateriale ser vi at flere meklere til tider gir mye informasjon til foreldrene. Det kan 

være informasjon som foreldrene selv etterspør, men det hender også at mekler kommer med 

lange utredninger med mye informasjon, selv om foreldrene ikke har bedt om dette. Det er 

flere mulige forklaringer på at mekler gjør dette. Det kan være et forsøk på å senke tempoet i 
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samtalen og på å gi foreldrene en pause i konflikten. Det kan også være at mekler tenker at 

dette er viktig informasjon som vedkommende føler seg ansvarlig for å gi til foreldrene. 

Vi skal gi et eksempel fra begynnelsen av en samtale. Starten av timen synes å sette noen 

implisitte normer for samspillet resten av timen. Mekler snakker og foreldrene blir mer og 

mer tause. 

Sak K 

T: Nå er det sånn at dere har vært samboende, og det er brudd. Har dere flyttet fra 

hverandre? Ja. Og da er det sånn at det er forventet at dere skal lage en skriftlig avtale rundt 

barnet. Og det er tre begreper som en ønsker at dere skal lage en skriftlig avtale på, det går 

på foreldreansvaret, fast bosted og samvær. Vi kan gå nærmere inn på hva disse begrepene 

betyr, litt sånn formelt. Hvilken ramme det er dere er invitert til. Jeg ønsker at dere skal lage 

en skriftlig avtale, dere er ikke pliktig til det, det bestemmer dere om dere vil gjøre. Men det 

anbefales. 

M og F i munnen på hverandre: Det er viktig for oss også. 

T: Ja, for det anbefales. For det er forebyggende for konflikter mellom dere, og det blir 

forutsigbart da, både for barnet og for dere. Det er sånn at det er en obligatorisk 

meklingstime, og den har dere kommet til nå. Dere får meklingsattest av meg nå i dag, og 

dere er ikke pliktig til å komme tilbake. Men dere har til sammen 7 timer til rådighet som dere 

kan strekke over et helt år, hvis dere ønsker for eksempel å lage avtalen ferdig. Noen må 

bruke litt tid på det. Og så er det sånn at dere kan sette den femte avtalen kanskje ett år frem i 

tid, eller et halvt år. Så dere kan drøye disse syv meklingstimene over et helt år, hvis dere 

ønsker det, hvis dere har behov for det. Det som anbefales er at avtalen evalueres etter en 

periode, hvis en skal se om en skal gjøre justeringer. Hvis barnet er veldig lite så vil jo 

behovet til barnet forandre seg underveis. Avtalen kan dere gjøre om på selv, dere er ikke 

avhengige av oss for å gjøre det, men noen ønsker å ha med seg oss på det. Det er helt 

frivillig. Men jeg vil bare at dere skal vite at den muligheten er der. Det er sånn at jeg har 

taushetsplikt på det vi snakker om, men det er et unntak fra den taushetsplikten, og det er hvis 

jeg blir kjent med at barn lever under forhold hvor jeg blir bekymret for deres helse, fysisk 

eller psykisk, så er jeg pliktig til å informere barnevernet. Da vil jeg altså dele bekymringen 

med den det måtte gjelde. Bare sånn at dere er klar over det. Så er det sånn at jeg skriver ikke 

journal på det vi snakker om, jeg kommer til å sitte og skrive noen stikkord sånn at jeg kan 
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huske hva vi snakker om, hvis dere ønsker å komme tilbake. Men den dagen dere bestemmer 

dere for å ikke mekle mer, så blir alt makulert, bortsett fra den begjæringen som ble lagt her 

når dere ønsket mekling, meklingsattesten som dere får etterpå, også meklingsprotokollen 

som er det arket jeg skriver ut når dere bestemmer dere for å avslutte meklinga. Det er det 

som blir liggende her. Den samværsavtalen som dere skriver, hvis dere gjør det, den blir ikke 

liggende her, den er deres private. 

Mekler oppnår en klar styring på samtalen ved å gi informasjon, fokuset er rettet mot avtalen, 

og de ulike begrepene den skal dreie seg om. Disse foreldrene avtaler et nytt møte med 

mekler, men møter ikke opp igjen. Det er grunn til å spørre om de fikk hjelp til å snakke om 

det de selv var opptatt av. Det er i disse samtalene ingen forsøk på å kartlegge foreldrenes 

egne ønsker for samtalen.  

Avventende, med informative innsmett 

At mekler defineres som avventende vil si at han lar være å føre ordet, men lar foreldrene 

snakke seg i mellom. Mekler forsøker å holde en viss styring på samtalen ved tidvis å avbryte 

den og gi kort informasjon om tema. Hensikten kan være å la foreldrene snakke ut om det 

som er vanskelig, samt å hindre at konflikten tiltar ved å komme med innspill vedrørende 

praktisk informasjon om aktuelle avtaletema. I vårt materiale ser vi ved flere anledninger at 

mekler inntar en slik avventende posisjon. Meklers avtalefokuserte innspill kan oppleves 

avsporende, særlig i tilfeller der foreldrene er i en konflikt som ikke direkte angår samvær og 

bosted for barn. 

Sak F er et eksempel der mekler bruker informasjon for å senke tempoet i starten: 

M: Nei, altså barnet har bodd hos meg hele tiden 

F: Vi har bodd sammen! 

M: Nei, det har vi ikke (mor og far diskuterer litt frem og tilbake om hvor de har bodd, mor 

nekter og far nevner at hun har alle tingene hos han) 

(…) 

T: Ok, men vent litt. Vent litt. Så tar vi det formelle også. Jeg hører at det kan bli litt 

temperatur, og det er lov å diskutere her, så det skal dere få gjort.(…) Nå er det jo sånn at 

dere har rett til å få meklingsattesten allerede etter en time, sånn som advokaten din har sagt, 
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det var jo en ny ordning i år.(…) Det handler om å prøve å få til en ordning i forhold til det 

barnet dere har sammen. 

F: Hva skal du med advokat? Kan jeg få vite deg? Kan du ikke fortelle meg noen ting, mor? 

M: Jeg orker ikke diskutere med deg. 

(…) 

F: Diskutere? Jeg må vel få vite hva du skal til en advokat? Hva er det du prøver på, hvorfor 

kan jeg ikke få se G1 jeg vil bare ha samvær med 

M: Det er fordi du er narkoman. 

F: Jeg er ikke narkoman. 

M: Og du er voldelig. Og derfor får du ikke se ungen din. 

F: Faen gæern altså! Du er faen meg gæern!  Du prøver deg nå for faen, pass på deg sjøl! 

T: Ok.  

F: Du er faen meg, du har jo bodd, hvorfor har jeg hatt ungen min helt til nå? Hvorfor ikke 

nå når vi ikke er sammen? 

T: Men nå vil jeg gjerne vite hva barnet heter. 

Det synes som mekler forsøker å senke tempoet og konflikten ved å gi informasjon 

vedrørende meklingsordningen, samt ved å innhente informasjon om barnet fra foreldrene. 

Her er foreldrene imidlertid midt i en konflikt hvor temaene er mors kontakt med advokat, 

mors beskylding om at far er narkoman og voldelig og fars beskyldning om at mor lyver om 

bosted. Inntrykket er at foreldrene fortsetter samtalen på samme sted de var før mekler kom 

med informasjonen. Avtalefokuset til mekler synes her lite inntonet til foreldrene og dermed 

bidrar det bare til at konflikten tilspisses. 

4.1.2 Manglende regi 

Denne kategorien er delvis sammenfallende med underkategorien avventende, omtalt 

tidligere, ved at den også omhandler tilfeller hvor mekler ikke helt klarer å komme på banen i 

samtalen mellom foreldrene og dermed mister regi. Et avgjørende skille er at denne 
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kategorien ikke viser til situasjoner der mekler har et avtalefokus. I eksemplene som faller inn 

under denne kategorien er det ofte uklart hvor mekler vil. Vi har valgt å inkludere manglende 

regi som egen kategori fordi det er en tendens som går igjen i svært mange av sakene i vårt 

utvalg.  

Hovedmønsteret er at mekler lar foreldrene snakke ut alene uten å bryte inn, og trekker seg litt 

tilbake og blir taus, og når han tar ordet er det vanskelig å se hva som er målet med det som 

sies. Manglende regi fører ofte til at konflikter tilspisses, og den destruktive 

kommunikasjonen som har vært mellom foreldrene forut for meklingen synes bare å fortsette.  

I sak H finnes et godt eksempel på dette. Foreldrene responderer ikke på meklers forsøk på å 

styre samtalen, de er langt inne i konflikten seg i mellom og mekler blir ignorert. 

M: Ja, det er en diskusjon som er ganske… 

T: Jo, men hvis jeg… 

M: (avbryter mekler og sier henvendt til far:) Det er veldig fint hvis du driter i å gjøre det der.  

For jeg blir veldig distrahert av det (virker irritert). 

F: Ja men jeg hører hva du sier. 

M: Ja, men jeg hører hva du peker. 

F: Ja, men jeg synes du er veldig arrogant i forhold til det. 

M: Ja, men jeg har ikke noe mer tro på det. Se på hvordan du sitter da, du har ikke sett på 

meg en eneste gang, du sitter og stønner og peser.  

Mekler feies av bane og blir ignorert. Det kan se ut som om han blir satt ut av det høye 

konfliktnivået som oppstår mellom foreldrene. Han forsøker å komme på banen, men får ikke 

dette til, og konflikten tilspisses. 

Dette må ikke forveksles med situasjoner der mekler trekker seg tilbake og lar foreldrene 

diskutere fritt seg i mellom en periode som et strategisk og godt valg, dersom innholdet eller 

formen brukes til å tydeliggjøre valg om hva det kan snakkes om.  
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4.1.3 Mekler formidler resignasjon 

Det er også tilfeller i dette materialet der mekler formidler resignasjon og oppgitthet. 

Foreldrene får signaler om at han ikke kan hjelpe dem med de konfliktene de har. Det kan 

virke som om mekler har gitt litt opp håpet om å få til endring i mekling. Det kan skje både 

tidlig og sent i meklingstimen og på ulike måter. En måte er at mekler i møte med foreldre 

som er i konflikt tar ordet og gir informasjon om hvordan meklingsordningen er lagt opp for 

deretter å tydelig informere om at det kun er én time som er obligatorisk, og at resten er 

frivillig. Dette gjentas ofte av mekler i direkte etterkant av en konfliktfylt utveksling mellom 

foreldrene. Det er nærliggende å anta at foreldrene opplever å bli bekreftet på det de frykter; 

at det er håpløst å fortsette meklingssamtalene. 

Vi skal gi noen eksempler på dette. 

Sak C 

T: Det som er den obligatoriske delen det er denne ene timen (F: Mmm). Altså, det er den 

dere er pliktige til å møte til (M: Mmm) og etter denne timen så stedes det ut en 

meklingsattest. Men vi har muligheter for å bruke mer tid enn denne ene timen. 

Sak J 

T: Det er sånn at der er kun en time, den timen dere har kommet til nå, som er obligatorisk. 

Sånn at jeg skriver ut en meklingsattest til dere nå, og så er det frivillig om dere ønsker å 

komme tilbake. Men tilbudet er syv timer som dere kan (ta) over et år om dere ønsker det. 

Sak H 

T: Også er det denne timen som er obligatorisk. Det er ny meklingslov også (…) og det som 

påfølger denne timen er en frivillighet. 

Denne informasjonen bidrar til å tydeliggjøre for foreldrene at de ikke trenger å møte til flere 

timer. Det er grunn til å tro at dette reduserer foreldrenes motivasjon til å møte flere gange; de 

møter en mekler som synes å ha lite håp om å komme frem til noen avtale. Denne 

vektleggingen av hva som er obligatorisk står i stor kontrast til meklere som ikke omtaler 

tidsbegrensningen, men som heller fokuserer på hva som er meningsfylt for foreldrene å 

bruke den tiden de tross alt har sammen på. 
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Mekler kan også helt eksplisitt fraråde flere samtaler, som utdraget under viser. 

T: Jeg stopper dere, for det har ikke noen hensikt, for nå er avslutningen [av timen]. Men det 

jeg tenker (…) at hvis denne timen er med på å tilspisse det for dere så er det jo dumt å mekle 

for dere.  

Sitatet over er hentet fra en kontekst hvor foreldrene er i en konfliktfyllt diskusjon som det har 

vært vanskelig for mekler å ta del i. Disse ulike formene for resignasjon forekommer ofte i de 

konfliktfylte sakene.  

4.1.4 Turtaking 

Turtaking er en metode som kan være effektiv når man skal mekle mellom to personer som er 

i konflikt med hverandre. Det vil si at en lytter ”isolert” til den ene parten av gangen. Dette 

kan bidra til at mekler i større grad klarer å holde kontroll over samtalen. I vårt datamateriale 

ser vi tilløp til dette. Det kan tenkes at dersom det hadde vært benyttet i større grad kunne 

utfallet av meklingene blitt annerledes. 

I sak C bruker mekler denne metoden aktivt. Mekler lar paret snakke hver for seg. Han gir en 

kort oppsummering av hva den ene parten har sagt før han går videre til neste part. Dette kan 

bistå foreldrene i å bedre forstå den andres opplevelse, samt at partene kan føle seg sett og 

forstått av mekler. Timen starter med at mor får snakke i nesten 20 minutter konsentrert med 

mekler. Hun får mulighet til å gi sin versjon av situasjonen, uten at far bryter inn. På slutten 

av utforskingen med mor gir mekler et kort sammendrag av hva mor har fortalt, og gir mor 

mulighet til å supplere dersom hun ønsker det. 

Dersom paret ikke er med på spillereglene, og stadig avbryter hverandre blir det fort 

vanskeligere å fastholde turtakingen og holde kontrollen over samtalen.  

Følgende eksempel fra sak F illustrerer godt hvor lett det er for mekler å miste grepet. 

T: Nå kan vi komme tilbake til deg. Men kan jeg få lov til å snakke med han litt først? (M: 

mmm) er det sånn at du har ruset deg på noe? 

F: Nei, nei, det er mange år siden jeg har tatt, siden jeg har ruset meg på noe (mor prøver å 

bryte inn) 
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T: Vent litt 

F: Nei, nå er det jeg som prater 

T: Ja, hvis jeg får lov til å prate med (M: ja). 

F: (…)Det har ikke vært at jeg har vært borti noe hele tiden. Jeg har vært det før. Jeg har 

sittet inne, men ikke for rus. Jeg har sittet inne for vold. Og det er jeg dømt for. Jeg kan ikke 

bli dømt for det enda en gang. 

T: Nei 

F: Gjort er gjort liksom, før hadde jeg et problem 

T: Når var dette? 

F: Det er mange år siden. 

M: Du satt inne nå i sommer. 

F: Ja, for vold ja. Men det er ikke nå. 

M: Du grisebanket eksen din. 

F: Jeg har ikke gjort det! 

M: Du var voldelig mot meg. Og det også får konsekvenser. 

F: Men jeg har ikke gjort det! 

M: Det har du vel! Greit å ta kvelertak og prøve å kaste meg ned trappa 

F: Jeg har ikke gjort det. 

M: Du prøvde å løpe etter meg med kniv. 

F: Jeg har ikke gjort det! Nå må du slutte! 

T: Dere må snakke litt lavere. Dere må snakke litt lavere 

F: (fortsetter like høyt og er like sint) Du ringte til politiet for å si at… 

M: Ja, jeg følte meg truet. 
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Temaene det snakkes om vekker mye følelser hos foreldrene. Mor klarer først å respektere at 

hun skal vente til det er sin tur, men etter hvert blir det vanskelig å holde igjen sine ytringer. 

Mekler stopper ikke paret slik han gjør i starten av eksempelet, og det resulterer i at foreldrene 

går inn i en høylytt ordveksling. Når mekler til slutt forsøker å dempe foreldrene fortsetter de 

like høyt som før innspillet fra mekler. Det kan tenkes at dersom mekler hadde holdt mer fast 

på turtakingen kunne kanskje eskaleringen av konflikten vært unngått. Det er dog viktig å 

merke seg at det kan være nyttig å la foreldrene snakke seg i mellom så lenge ikke samtalen 

kommer ut av kontroll. Da er det påkrevd at mekler holder tempoet og temperaturen nede på 

et akseptabelt nivå.  

4.1.5 Utforsking  

Ved utforsking leter en aktivt etter mer informasjon, en er nysgjerrig på tenkemåten og 

opplevelsen hos hver av partene, og intensjonen er blant annet å  bidra til en gjensidig 

forståelse av hverandre. Ved å benytte utforsking i mekling kan mekler oppnå flere ting 

samtidig. For det første vil det kunne bidra til bedre forståelse av foreldrene og deres 

problemer. Det vil også kunne hjelpe foreldrene å forstå hverandres opplevelser bedre, samt at 

den personen som blir møtt av en utforskende part kan oppleve seg sett, hørt og forstått. 

Utforsking er en metode som overlapper noe med turtaking. For å utforske på en god måte 

kan turtaking være et godt hjelpemiddet. Det kan være vanskelig å få utforsket kun den ene 

partens opplevelsesverden når en snakker med to personer samtidig.  

I vårt materiale synes utforsking å ha en god effekt når den blir benyttet, men det forekommer 

sjeldent. Vi ser også at denne kategorien er negativt korrelert med kategorien manglende regi. 

Der mekler mangler regi er det også mindre utforsking. Det kan tenkes at disse tilfellene 

kunne utforsking bidratt i positiv retning. 

Slutten av sak B handler om at mor ønsker å bytte en helg, for å kunne dra på en planlagt tur 

sammen med barnet. Far på sin side ønsker en fast avtale som ikke skal endres på. Far tilbyr 

mor muligheten til å velge når avtalen skal tre i kraft, slik at hun kan tilpasse det med den 

helgen hun har planlagt reisen. Det virker som om mor ikke oppfatter dette, hun nevner igjen 

fortvilelsen over ikke å få dra på turen sammen med barnet. Mekler bidrar ikke til å oppklare 

denne misforståelsen, og mor blir til slutt så fortvilet at hun forlater rommet og kommer ikke 

tilbake. Det kan tenkes at dersom mekler hadde utforsket fars tilbud grundigere så hadde 



32 

 

kanskje misforståelsen blitt oppklart, og kanskje kunne det finnes en god løsning for begge 

parter.  

4.1.6 Temasortering 

Temasortering er brukt av meklerne i forsøk på å tydeliggjøre og konkretisere hva foreldre 

ønsker å bruke en meklingstime til eller hva som var bakgrunn for at de begjærte mekling. 

Noen av meklerne ber gjerne foreldrene fortelle litt fritt om disse tingene, for så å gi en 

oppsummering av hva han har hørt foreldrene si om hva de ønsker.  

Dette bidrar til å finne mål med samtalen, samt få frem om foreldrenes ønsker for mekling er 

forenelige med hverandre. Dersom dette ikke er tilfelle vil mekler kunne metakommunisere 

om dette og sammen med foreldrene bli enige om å bruke litt av tiden til å snakke om hver av 

foreldrenes ønsker. På denne måten kan man bidra til at hver av partene føler seg hørt og 

respektert. Dette bidrar også til å sette et godt innledende klima for meklingen. Som verktøy 

er det særlig nyttig i en meklingssituasjon der foreldre i en emosjonelt ladet og sårbar 

situasjon skal forsøke å få til et konstruktivt samarbeid rundt barn. 

I vårt utvalg av høykonflikt saker ses kun tilløp til temasortering. Det mest tydelige 

eksempelet på dette er sak G.  

Sak G 

T: Er det i orden for deg at jeg begynner med han? 

M: Definitivt 

T: Da hører jeg med deg, hva kan jeg hjelpe deg med? 

F: Grunnen til at jeg kalte inn på dette møtet på så kort varsel er at mor har sagt at hun vil 

flytte, langt, til et sted der jeg ikke får noe vesentlig samvær med barna. Det er umulig for 

meg å flytte etter, så jeg mener det er uaktuelt. I tillegg til å flytte til et sted der ungene ikke 

har noen tilhørighet, ingen slektninger fra før, og hun tar dem ut av det miljøet de har vokst 

opp i. Hun tar dem egentlig bort fra sin far. Det er det primære. Og det er en del andre ting 

også. I dag har vi hatt en samværsordning der jeg har hatt 5 dager, og mor har hatt 9 dager, 

en ordning som har fungert relativt godt, men som jeg da egentlig mener det burde vært 

50/50, som er det beste for alle. Når dette med flytting kommer opp har jeg egentlig mistet 
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troen på at vi kan få til en fornuftig ordning. For meg virker dette som helt uforståelig. Så jeg 

synes det er litt vanskelig. 

T: Ja, så sånn det ser ut for deg, så har det dukket opp noe plutselige flytteplaner, og mor 

tenker å flytte til et helt annet sted, og som du ser det stedet så er det ganske umulig for deg å 

flytte etter, barna har ingen relasjoner på det stedet, så de flytter vekk fra far og familien. Du 

har også tenkt at egentlig så har det fungert ganske bra med 5/9 ordningen, egentlig kunne du 

tenkt deg 50/50, men…  

F: Eller mer. 

T: Mens nå ser det ganske håpløst ut. Så det er på en måte det viktigste for deg å snakke om? 

F: Det er det, det er det viktigste. Det er det primære. 

T: Mor, hva kan jeg bistå deg med? 

M: Jeg har jo sagt at jeg ønsker å flytte. Og det gjør jeg også på grunn av barna, for at de 

skal få mer ro i hverdagen, slippe stresset som er i byen. Og som sagt, en ting er at man bor 

sammen og kan bytte på levering, men det blir lange dager, det skal fungere med jobb og da 

vet jeg at jeg kan gi et mye bedre tilbud til dem et annet sted.(…) Det synes jeg er tungt. Far 

sier selvsagt at ordningen fungerer, jeg er ikke helt enig i det, og jeg synes den er svært 

anstrengt.(…) 

 T: Mmm. Altså, du sier; ja, jeg har tenkt på å flytte. Og begrunnelsen for det er mer ro i 

hverdagen, at det fungerer i forhold til jobb til deg også, det blir et bedre tilbud til barna et 

annet sted.  BG1 er en sart sjel, han ønsker mer ro, han har lyst til å komme bort. Du har fått 

deg en ny kjæreste som også kan tenke seg å flytte. 

Denne saken viser hvordan mekler i starten av samtalen lar foreldrene komme med sine behov 

for meklingen. Han gir et kort sammendrag fra far før han straks henvender seg til mor for å 

undersøke hvilket tema som er viktig for henne å ta opp i meklingen. Mekler styrer dermed 

samtalen rundt de temaene foreldrene selv har sagt er det som er viktig. 

Det finnes som sagt tilløp til temasortering i andre saker, men uten at den følges opp i 

tilstrekkelig grad. Sak H er et eksempel:  

T: Vil du si litt om det som bringer deg til denne meklingen her nå? 



34 

 

F: Ja, det er jo i og for seg mange ting, men det bygger jo litt på det vi har snakket om i 

forrige runde. Vi har ulike oppfatninger om den situasjonen vi er i. I forhold til å håndtere 

ungene og forutsigbarhet og de tingene rundt ungene. Og vi har jo ikke signert noen avtale. 

Nå har vi jo praktisert dette i gangske lang tid, og jeg føler at det gang på gang er situasjoner 

hvor det er tvil i forhold til hva som skal skje. (…) Vi kommer opp i unødige 

konfliktsituasjoner. 

T: Ok. 

F: Hvis vi hadde hatt en avtale i bunn så hadde det vært unngått. 

T: Så det du tenker er at du vil gjerne ha noe skriftlig? 

F: Ja, det er det jeg tenker.  

T: Ok. 

F: Overordnet. Det er en ting. Og en annen ting er at vi må respektere hverandres tid med 

barna.(…)  

T: Ok. Altså det med å få en skriftlig avtale, det er jo noe håndfast som vi kan jobbe med. Og 

det andre er mer sånn samarbeidsform. Dette med å informere hverandre, ikke gi 

forhåpninger for barna, ikke sant? 

Eksempelet over viser hvordan mekler oppsummerer og konkretiserer det far sier. Han gir 

også rom til at far her kan få utrykke seg fritt og snakke ferdig før mekler igjen tar ordet. Den 

samme muligheten får ikke mor. Mor får også fortalt sin side av saken senere i meklingen, 

men det gjør hun på eget initiativ og mekler oppsummerer ikke hennes bestilling. Kanskje er 

dette årsaken til at mor er den som snakker mest gjennom meklingen, at hun føler hun selv må 

ta initiativet for å bli hørt. 

Neste eksempel er en illustrasjon på en mulig begynnende temasortering. 

Sak A 

T: Skal vi høre litt med deg, for vi gjør det sånn at i denne timen (…)   hører litt hva dere 

ønsker å bruke timen til (F: Ja). Og, jeg vet ikke om du er informert, men da får du hvert fall 

høre det nå, så jeg får høre det også. Hva som er… 
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F: Ja. Skal jeg begynne? 

T: Ja det skal du. Vær så god. 

F: Ja. Det som er saken her at vi hadde da vært sammen så har det vært frem og tilbake siden 

i sommer. 

T: Mhm. (…) kjærester? 

Her legger mekler opp til at far kan få begynne timen slik at både han og mor er ordentlig 

informert om hva som er bakgrunn for at far begjærte mekling. Dette følges imidlertid ikke 

opp med en oppsummerende og reflektert kommentar fra meklers side, og dermed blir det kun 

et forsøk på temasortering. Samtalen fortsetter med at mekler lar far fortelle sin opplevelse, 

uten at det blir noen eksplisitt definering av tema for samtalen. Dette er et tydelig eksempel på 

hvordan temasortering fremstår i vårt materiale. 

Det er også saker i vårt materiale der det ikke er noe som helst forsøk på temasortering. Disse 

sakene preges av at mekler i åpningen gir en del praktisk informasjon om loven og rammer 

rundt mekling, om forskningsprosjektet de har samtykket til å delta på og lignende. I andre 

saker er mekler mer styrt av foreldrene, og tar utgangspunkt i hva de har å komme med, men 

uten noen form for metakommunisering om dette.  

4.2 Resultatdel 2: foreldrekategorier 

4.2.1 Uforenelig livsprosjekter 

Med uforenelige livsprosjekter menes den type konflikt som kan oppstå når mor og fars 

ønsker for livet ikke lar seg forene med hverandre og den samværsordningen de har i dag. 

Dette kan føre til fastlåsning mellom de to. Én ønsker endringer som ikke er forenelig med det 

den andres ønsker i livet. Det kan dreie seg om par som ønsker ulike ting for barna sine, om 

foreldre med ulike verdigrunnlag, om en drøm en av foreldrene har, som egentlig ikke 

omhandler barna, men det vil berøre dem. Det er et regnestykke som ikke ”går opp”. 

Foreldrene står langt fra hverandre og det er vanskelig å se løsninger som ivaretar begges 

interesser. Ved slike uforenelige livsprosjekter er det utfordrende for mekler å hjelpe 

foreldrene frem til det som er målet for mekling, nemlig en avtale om ordninger for barn som 
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begge parter kan stå inne for. En eller begge parter må oppgi sin drøm eller prosjekt dersom 

en skal komme til noen form for enighet. 

Eksempel på dette kan være flytting. Dersom den ene parten ønsker å flytte langt bort kan det 

medføre store endringer i samværsformen. I følge Barneloven, kapittel 5, § 40 første ledd er 

det ikke lov å flytte utenlands uten samtykke fra den andre parten. Men selv flytting 

innenlands kan medføre store avstander mellom foreldre og barn.  

Sak G er et tydelig eksempel på at flytting til en helt annen landsdel hvor man tar med seg 

barna kan føre til fastlåsende kommunikasjon. I denne saken fordelte foreldrene samværet 

med barna slik at de er 5 dager hos far og 9 dager hos mor, altså at far har annenhver 

langhelg. Mor har fått ny kjæreste, og de har fått tilbud om en spennende jobb langt borte fra 

den byen de i dag bor i. Hun ser at ved dette vil hun kunne få mulighet til å jobbe mindre og 

få mer tid til barna og mulighet til å følge de bedre opp, enn det hun i dag kan.  

Fars på sin side ønsker å øke samværet med barna. Han synes at dagens ordning fungerer fint 

og setter pris på å ha jevnlig kontakt med barna sine. Han synes derimot det er på tide at han 

får like stor del i samværet med barna som mor har. Når det gjelder flytting innebærer fars 

yrke at det vanskelig å få seg jobb i nærheten av der mor ønsker å bosette seg. Dermed vil 

ikke han kunne opprettholde den relativt korte avstanden han i dag har til barnas bosted, som 

også er avgjørende for hvor mye samvær han kan ha med barna.  

Mor forsøker å legge til rette for at far skal få best mulighet til å se barna så ofte som mulig, 

men er også realistisk på at flyttingen vil medføre mindre samvær med far. Hun antyder 

lengre ferier som en kompensasjon for den lave frekvensen. Det kan virke som om far på sin 

side har vurdert flytting, men anser at det er umulig med tanke på jobb. Han ønsker at de skal 

gå over til en delt samværsordning der de bor nå, eller at han får mer samvær, ikke mindre. 

Han mener selv at det er barna som har ytret ønske om dette. Mor på sin side mener det 

motsatte: 

Far: G1 spurte meg en gang tidligere hvorfor han er mer hos mamma enn hos pappa. Da 

svarte jeg at pappa ønsker at vi skal være like mye sammen, men mamma ønsker ikke det, og 

hadde insistert på det. Hun insisterte ved forrige mekling at jeg ikke skulle få så mye samvær 

med barna. Og da synes jeg det er utrolig, jeg har bare ikke ord på å beskrive hvor egoistisk 

det er, i og med at vi har vært like mye sammen med barna over veldig lang tid. Vi har bodd 
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sammen, og jeg har vært sammen med barna hver dag. Og vi har hentet og levert i 

barnehagen annen hver gang siden 2005, eller siden du kom i jobb. 

(…)  

Mor: Det handler ikke om det, det handler om at G1 ikke ønsker denne ordningen her. Han 

sier det så tydelig at… 

F: G1 vil gjerne at vi skal ha fred og fordragelighet, han vil ha like mye kontakt med mamma 

som med pappa. 

(…) 

M: Nei, det vil han ikke. 

Foreldrene hører ulike utsagn hos barna, og de bruker det som blir sagt som et våpen for å 

fremme sin sak. Og så lenge de er foreldrene som er i konflikt som siterer barna, er det 

vanskelig å vite hva barna faktisk ønsker seg. 

Far mener som tidligere nevnt at samværsordningen fungerer veldig bra. Det samme synet 

deler ikke mor. Hun mener at en øking av samværet slik ordningen er i dag, uansett vil gjøre 

situasjonen for barna enda verre. Far fremmer sin sak ved å vektlegge det negative for barna 

ved flytting og at ordningen slik den er i dag fungerer fint. 

I denne saken blir det tydelig hvordan foreldrene vektlegger de positive sidene for sitt syn, 

mens de også fokuserer på det som er negativt ved den andres ønske. Man kan spørre om de 

posisjonerer seg så langt fra hverandre i frykt for at den ene parten skal få sympati hos mekler 

og da bidra til at en ”taper sin sak”.  

I en annen sak som også omhandler flytting, sak E, er det ikke avstanden som er problemet, 

men snarere at mor flytter for ofte, og mellom skolekretser, noe som medfører skolebytter for 

barna. Det fremgår at det både er økonomiske hensyn og motiver knyttet til nye kjærester som 

er sammenvevd med flyttespørsmålet: 

Sak E 

F: I februar, de skulle flytte på nytt igjen. Og det, da ble jeg irritert og sinna, for det fikk jeg 

vel beskjed om to dager før de skulle flytte tenker jeg. (…). Da sa jeg at ungene kan bo hos 

meg til du finner et annet hus i nærheten, for å slippe å  flytte ungene ut av nærmiljøet nok en 
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gang for å si det sånn. Det som i utgangspunktet var meningen da var at de skulle flytte 

tilbake til (…) det var det jeg trodde helt til den dagen de skulle flytte i hvert fall. Men da ble 

det (…) isteden. Og da sa jeg at ungene kan bo hos meg til du finner et annet sted i (samme 

sted som opprinnelig) for å slippe å flytte dem ut av skoler og sånt noe. Det var overhode ikke 

aktuelt. Og derfor gikk jeg videre med saken. Så fikk vi først en time på familievernkontoret, 

det var før påske, så fikk vi ny time rett over påske egentlig. Da kom jeg. 

(…) 

T: Også hører jeg at du har en litt annen historie 

M: Nei, historien er ganske lik, det er den. Men det er flere grunner til at jeg har flyttet, men 

det bryr ikke han der seg om (gråtende stemme). 

Det at far ønsker mer samvær med barna synes mor er positivt. Hun sier at han har de for lite 

slik som situasjonen er nå, og tilbyr ham gjerne mer samvær, men ønsker ikke at barna skal 

bo fast hos ham. I tillegg ønsker mor en mer fleksibel samværsordning, der far kan ha barna 

oftere, gjerne bytte litt helger, osv. Far ønsker en stabil ordning for barnas del, og at de kan 

fortsette med nåværende ordning, evt at han overtar hovedansvaret for de 3 minste barna (av 5 

barn) for en periode.  

Det som bidrar til fastlåsningen mellom de to er at mor og far har motsatte ønsker av hvordan 

samværsordningen skal være. Far ønsker å unngå konflikt ved å ha en fast avtale – som ikke 

skal endres, mens mor ønsker å ha mulighet til mer fleksibilitet, slik at samværet kan tilpasses 

og endres etter behov, både hos barn og foreldre.  

M: Han har ikke noen vansker å samarbeide når det er snakk om å bytte sånn der og da, men 

å bytte kontinuerlig, det er det ikke snakk om! 

(…) 

T: Så du ønsker fleksibilitet i forhold til deg når det gjelder samvær? 

M: Selvfølgelig. 

(…) 

F: Og, for å si det sånn, alltid så blir det jeg som blir den store stygge ulven hver gang jeg 

ikke vil bytte helg. 
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Begge foreldrene ønsker at barna skal ha det stabilt. Mor bekrefter at det har vært for mye 

flytting. Det virker som om det som provoserer mor mest i denne saken er at far allerede har 

vært i kontakt med både barnevernet og advokat, uten å nevne det for henne først, og at han 

foreslår at kun noen av barna skal bo fast hos han, ikke alle fem. Mor er fortvilet over at far i 

det hele tatt tenker på å dele opp barna, slik at de ikke bor på samme sted. Han får likevel 

gang på gang tilbud om mer samvær med barna, som mor i utgangspunktet synes er for lite, 

uten at han tar imot det tilbudet.  

For mekler er det vanskelig å være til hjelp. Mor blir svært irritert når det kommer 

informasjon om advokat som hun ikke visste om. Far på sin side hadde et ønske om å 

forhindre flytting, men pga at det gikk så lang tid til de fikk komme til mekling mistet han den 

muligheten. Mor hadde allerede gjennomført flyttingen. Dermed er hans opprinnelige 

bestilling ikke lenger aktuell. Han kommer med forslag der det kan reises tvil ved om han sier 

det han ønsker. 

I møte med uforenelige livsprosjekter kan man spørre om disse konfliktene kan løses i 

meklingsrommet. Parene har posisjonert seg så langt fra hverandre at de ikke klarer å inngå 

noe kompromiss frivillig.  

4.2.2 Maktforskjell 

Maktforskjell innebærer en forskjell mellom to parter som kan være reell eller opplevd. 

Forskjellen kan være knyttet til at den ene har bedre økonomi, mer kunnskap om barna eller 

barneoppdragelse generelt, juridiske aspekter ved samlivsbrudd, etc., eller at den ene har 

bedre allianse med barna enn den andre. Maktforskjeller merkes i hovedsak som utsagn om 

avmakt hos den ene parten, og som trusler om represalier fra den andre. Truslene tydeliggjør 

maktforskjellene. Her vil kategorien deles inn i tre underkategorier knyttet til fenomenene 

som synes særlig fremtredende i materialet: maktforskjeller knyttet til kunnskap om barnet / 

barna, økonomi, og kunnskap om rettigheter og juridiske prosesser. 

Kunnskap om barna 

Kunnskap om barn kan handle om forskjeller i kompetanse, skikkethet, kjennskap til, 

innlevelse, omsorgskompetanse og hvor mye tid en har tilbrakt sammen med barnet. 

Et eksempel på dette finner vi i sak H. Her har far begjært mekling med ønske om en skriftlig 

avtale og mer forutsigbarhet rundt barna. Mor sier at dersom far vil ha dette skal barna bo fast 
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hos henne og de skal ha mer begrenset samvær med far. Dette begrunner hun med at hun har 

bedre rammer for barna enn far, og indirekte ved at hun påberoper seg bedre skikkethet enn 

far. Mor er den som tar ordet mest gjennom samtalen mens far fremstår noe fortvilet over 

situasjonen. Ved slutten av samtalen har de ikke kommet frem til noen løsning og det kan 

virke som om de nå er enda lengre fra hverandre enn da samtalen begynte.  

F: Du sitter jo og snakker som om det er du som bestemmer alt mor. Det er forunderlig å sitte 

her liksom. Du mener altså at du er en bedre person for barna enn meg. Det er det du 

egentlig sitter og sier. At barna har mer behov for å være sammen med deg enn med meg. Det 

er det du sitter og sier. 

M: Jeg har ikke nevnt det i det hele tatt. (…) Det er det du hører. 

F: Ut fra handlingene dine så mener du at alt det du gjør og sier rundt barna er det som er 

det retningsgivende. Et samarbeid kan ikke bygges på det grunnlaget der. 

M: Det er to ting jeg synes det er viktig å fokusere på. Det ene er at jeg tror at jeg har bedre 

rammer (for barna) og det andre er at jeg tror at jeg har mindre konfliktfylt forhold til deg 

enn du har til meg. 

Fra samme sak: 

M: Jeg tenker at en skriftlig avtale er fornuftig, men jeg tenker at en skriftlig avtale om delt 

omsorg er ikke det jeg vil ha. Konfliktnivået er for høyt til at det er å anbefale for ungene. (…) 

Hvis vi skal ha en skriftliggjøring av omsorgen så skal jeg ha hovedomsorgen for begge 

barna. 

Sitatene over viser at den som er i en maktposisjon ikke nødvendigvis opplever dette selv. 

Mor sier eksplisitt at hun har bedre rammer for barna enn far har, og stiller et ultimatum som 

er vanskelig for far å imøtekomme. Fars avmakt og fortvilelse er tydelig.  

Økonomi 

Økonomiske forhold kan også bidra til reell eller opplevd maktforskjell mellom foreldre i 

konflikt. Dette kan illustreres av situasjonen i sak C. Far er den som har begjært mekling. Han 

opplever at konfliktnivået mellom mor og datter er for høyt og at dagens omsorgsordning ikke 

fungerer. Mor på sin side sier seg uenig i fars bekymring, og er mer bekymret for eventuelle 

økonomiske konsekvenser av at datteren får bosted hos far. Hun mistenker at fars motiver er 
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økonomiske heller enn av hensyn til deres datter. I denne saken er det som om det i hovedsak 

er to forhold som låser kommunikasjonen mellom foreldrene: 1) Økonomiske forhold, og 2) 

En forelders bekymring for hvordan barnet har det hos den andre. Hver av foreldrene sitter 

med sin bekymring som ikke blir tematisert tilstrekkelig av mekler og det blir dermed 

vanskelig for foreldrene å komme den andre i møte uten å måtte avfeie egen bekymring. Det 

kan for eksempel virke for risikofylt for mor å skulle snakke åpent om konfliktnivået mellom 

seg og datteren, fordi dette kunne innebære at far får argumenter for at datteren bør flytte til 

ham. 

M: Det som gjør meg livredd i denne situasjonen her er at dette har et økonomisk motiv hvor 

jeg mister barnetrygden, jeg mister skattefordelen, og jeg kan også bli stilt som arbeidsledig. 

Jeg vet ikke hvordan dokumentasjonen din er i forhold til inntekten din i (annet land) (med 

tanke på barne)bidrag. (…) Så jeg kjenner at jeg er livredd. Jeg har en angst i forhold til at 

det er motivet for dette her. At det er et økonomisk motiv. 

T: Hvilket økonomiske motiv skulle det være? 

M: At han ønsker å overta barnetrygden, skatteklassen, og kreve meg for bidrag, som gjør at 

min privatøkonomi totalt velter. Det slår helt bena under meg. 

F: Jeg går helt i mot hva hun sa nå.  Selvfølgelig, det kan være konsekvenser. Motiv er det 

sikkert ikke, jeg har vært skilt fra mor i åtte år uten å ha gjort noe sånt i det hele tatt. Som jeg 

sa til henne før, så lenge vi har den type avtale gir jeg henne gjerne fordelene av klasse to, jeg 

lar henne ha barnetrygd fordi hun kjøper litt mer klær og sånn enn jeg gjør. Så motiv er det 

sikkert ikke. Det kan være en konsekvens, selvfølgelig kan det det. (…) Hvis du gir fra deg det 

økonomiske ansvaret betyr det egentlig at du gir fra deg omsorgsansvar samme tid. 

 

Far fremtrer som utydelig og med en implisitt trussel; ”det kan være konsekvenser”. Betyr 

dette at mor har rett i at han også har økonomiske motiver? Dette blir ikke tematisert av 

mekler, og bidrar sannsynligvis til at mors bekymringer rundt økonomi øker. Som nevnt over 

fører dette til at hun ikke er i stand til å snakke åpent om konflikten med datteren i frykt for å 

miste henne. Dermed står foreldrene fast og det blir vanskelig å komme videre i en dialog om 

samarbeid.  
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Kunnskap om rettigheter 

Maktforskjell kan også fremkomme der det er en opplevd eller reell forskjell mellom 

foreldrene i forhold til kunnskap de har om juridiske aspekter ved separasjon, rettssystemet, 

barnefordelingssaker, hvor de kan få hjelp, etc. Dette skiller seg fra maktforskjell knyttet til 

kunnskap om barna, da det første i hovedsak handler om omsorgsevne og emosjonelt bånd til 

barna, mens det andre omhandler kunnskap om hvilke rettigheter en har som skilte foreldre. 

Forskjeller i kunnskap om rettigheter vil bli illustrert ved hjelp av to saker fra vårt utvalg. 

Sak C 

Utgangspunktet for far var altså at han begjærte mekling fordi han opplever at konfliktnivået 

mellom mor og datter er for høyt og at dagens omsorgsordning ikke fungerer. Mor på sin side 

er bekymret for eventuelle økonomiske konsekvenser av at far skal ha mer samvær. Hun 

mistenker at fars motiver for innkalling til mekling er økonomiske.  

M: (…) altså din kjæreste som er jurist og har spesialisert seg på familierett. Jeg får mail fra 

deg som jeg vet umulig kan være skrevet av deg. Og det provoserer veldig at når det står 

hilsen deg, og ikke hilsen din kjæreste. (…) Jeg føler at det er en ubalanse, fordi jeg kommer 

hit alene og konsulterer ikke, mens du på en måte har en rådgiver. Det ville jeg også gjort 

hvis jeg hadde hatt (mulighet til det) men det blir så synlig i form av mail som da 

vedkommende har produsert. Så det er noe jeg i fremtiden ikke ønsker. Det håper jeg du kan 

ha respekt for. 

Som nevnt tidligere er det i denne saken flere faktorer som bidrar til fastlåsende 

kommunikasjon. Det kommer blant annet tydelig frem at far, i tillegg til å være i en bedre 

økonomisk situasjon, også har tilgang til mer kunnskapsmessige ressurser enn mor. Dette gir 

ham tilgang til mer innsikt i juridiske og praktiske aspekter ved barnefordelingssaker og 

rettsystemet generelt, og han kan også få hjelp til å uttrykke dette skriftlig. Mor kjenner seg 

svak og sårbar i forhold til dette. 

Sak B 

En annen variant av maktforskjeller fant vi i sak B. Her har mor både foreldreansvar alene og 

hovedomsorg for ett felles barn. Omfanget av fars samvær med barnet har åpenbart variert. 

Det er tydelig at forutgående hendelser preger meklingstimen og bidrar til fastlåsing. Mor 

hevder at far har et alkoholproblem og uttrykker bekymring i forhold til dette. Hun forteller 
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om en episode hvor hun fikk en telefon av barnevernsvakten og ble bedt om å hente sønnen 

da far hadde kjørt bil i beruset tilstand. Mor forteller implisitt at slike hendelser har bidratt til 

hennes bekymringer og en følgende innstramming i forhold til fars samvær med sønnen. Dette 

kan igjen ha bidratt til at far føler seg krenket og går til angrep, i form av nå å kreve å overta 

hele mors ansvarsrett. Far har satt seg godt inn i lover og regler, særlig rundt rettsapparatet, 

hvilket han bruker når han ”går til angrep” på mor. Han uttrykker seg som om han planlegger 

rettssak mot henne. Kanskje er det slik at han bruker denne kunnskapen til å forsvare seg selv 

mot den krenkelsen og avmakten han har følt at mor har påført ham, til å gjenvinne makt.  

F: Jeg har undersøkt på forhånd. Det vil gå ca en uke før du får den meklingen, og så vil det 

gå kanskje 6 uker før du får den første… 

T: Nei, det går maks tre uker fra dere begjærer mekling til man kommer i mekling. 

(…) 

F: Ja men her går det raskt, her går det på en uke sa jeg. Men etter det så går det jo en del 

uker før du sitter i…  

T: Rettsmøte? 

F: Ja riktig. 

 

Litt senere i samme sak: 

T: Jeg tror at man kanskje kan be om at retten oppnevner en advokat, eller man kan velge 

selv. Det går an… 

F: For å si det sånn, jeg har brukt 30 timer på å finne den beste. Så jeg har ikke lagt det til 

tilfeldighetene. 

 

Enda litt senere: 

M: Hvor lang tid var det det tok før det ble en rettssak? (mor snakker rolig og sakte, høres 

trist ut) 
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T: Det kommer veldig an på tingretten, hvor mye de har å gjøre. De prøver å prioritere 

barnefordelingssaker så vidt jeg vet, sånn at det ikke skal gå så lang tid. 

(…) 

F: Det er rundt en måned, ikke sant. 

T: Ja, det er rundt en måned. Men det varierer. (…) 

 

Far viser tydelig sin kunnskap på området både ovenfor mekler og mor. Både mekler og far 

avbryter hverandre, og korrigerer på hverandre. Det kan synes som om mor faller litt ut av 

den praktisk rettede diskusjonen. Hun snakker roligere og lavere enn far og høres mer oppgitt 

ut, mens far gjerne er mer tydelig i sine utsagn. Kan det tenkes at far nå ivrer til retten, for på 

denne måten for å gjenopprette sin verdighet? Mor fremstår snarere som trist, enn som 

engstelig, i forhold til det som skal skje.  

4.2.3 Sterke røster uten i fra 

Det hender at personer utenfor meklingsrommet har påvirkningskraft på det som skjer i 

meklingstimen. Dette kan være til hinder for samarbeidet mellom foreldrene, og det kan være 

vanskelig for mekler å kunne gi paret god hjelp i en slik situasjon. Det finnes en tredje part 

som ikke fysisk tilstedet i meklingen. 

Det finnes ulike røster utenfra. Det kan dreie seg om nye partnere som samboeren og juristen i 

sak C. Noen kommer fra familien til det involverte paret. Det kan være røster fra 

opprinnelsesfamilie eller fra eget barn som gir tydelige føringer eller signaler for hvordan 

forholdet mellom mor og far bør være. I barneloven, kapittel 5, § 33 står det at ” Foreldra skal 

gje barnet stendig større sjølvråderett med alderen og fram til det er myndig”. Det betyr at 

barnets ønsker skal få innvirkning på den endelige avtalen. Slike hensyn er viktige å ta, men 

kan bidra til en mer komplisert meklingssituasjon. Felles for røstene utenfra er at det er 

vanskelig å løse saken uten at de andre involverte partene også trekkes inn i meklingsrommet. 

I tillegg kan den ene forelderen være så styrt utenfra at dette virker hemmende på 

vedkommende, og meklingen blir da kun med den ene involverte parten.  Dette krever mye av 
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mekler. Når det kommer sterke røster utenfra kreves mye for å ta hensyn til disse – og 

undersøke hvordan en eventuelt kan få dem på banen.  

Sak A omhandler et foreldrepar hvor mor er veldig ung. Hun har flyttet tilbake til hjembygden 

sin, og bor nå på motsatt side av landet enn barnefaren. Det oppleves som om mor ikke tør å 

ta egne beslutninger uten å få godkjenning fra sine foreldre. Når far presser på kommer hun i 

et ubehagelig krysspress. Far sier at han har hatt ett spilleproblem – som har fått følger for 

mor. Dette temaet tas ikke opp igjen av mekler. Kanskje er spilleproblemet grunnen til at 

mors foreldre ikke ønsker at mor skal ha noe mer med far å gjøre. Morfar har reist sammen 

med mor til mekling, og sitter og venter på henne på venteværelset under meklingen.  

F: Ja. Ja, det er greit nok det men når man blir motarbeidet og opparbeider kontakt så er 

det… 

T: Men føler du at du blir motarbeidet av mor? Eller tenker du at det er de (foreldrene 

hennes) som står bak? 

F: Jeg vet ikke hvem som står bak dette her jeg. 

T: Nei. 

F: Jeg vet ikke noe lenger jeg.  

T: Nei. 

F: Fordi at det får være måte på hvor mange avtaler et menneske skal kunne lage med meg 

(T: Ja), og så si til meg etterpå at nei, det er andre, det er på grunn, det er andre sin feil, ikke 

min feil. 

Det kan virke provoserende å møte en part som ikke tar egne beslutninger, og dersom disse 

tas kan en ikke stole på dem. Dette medfører at det å utforme en avtale om deres felles barn 

kan bli vanskelig, og det er viktig å adressere dette temaet. For mekler betyr dette at det 

legges en del begrensinger på hva som faktisk kan gjøres i meklingstimen.  

 En annen type røster er de som kommer fra advokaten. I dette materialet refereres det i et par 

tilfeller til at en advokat har frarådet den ene parten å skrive under på papirer eller inngå noen 

avtale. Rådmottakeren har forstått det slik at alle avtaler skal gå via advokaten. 

Blant annet hadde mor forstått advokaten sin slik i sak F: 
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T: Men da må dere ta kontakt med meg. Hvis dere vil det så er jeg her. Jeg er her for alle, for 

å si det sånn. 

F: Er du interessert i det? 

M: Vi får se. 

F: Åh. 

M: Jeg vil snakke med advokaten. 

F: Han har vel ikke noe med det å gjøre. Er du ikke interessert i å få til en ordning uansett. 

Denne type påvirkning hemmer meklingen, kanskje av et slikt omfang at det i realiteten ikke 

skjer noen reell mekling. Mekler prøver seg her på å utfordre situasjonen.  

T: Men kan ikke du tenke deg litt om, og snakke litt med advokaten din. For det er jo noe med 

at det skal være en sånn reell mekling. Det er jo litt trasig da hvis en dommer bare bestemmer 

at det ikke skal være noe samvær med tilsyn. Jeg får ikke bestemt over noen jeg. Jeg får ikke 

bestemt over deg heller. 

Andre sterke røster utenfra kan komme fra ulike hjelpeinstanser, og da kanskje spesielt 

barnevernet. De kan ha gitt en av foreldrene råd i en krisesituasjon. De kan ha gitt råd om å 

holde barnet tilbake etter samvær eller gitt tydelige signaler om hvilke avtaler som bør inngås 

med den andre part. 

I sak E ønsker far å forhindre at mor og barn flytter enda en gang. De skal ikke flytte langt, 

men må bytte skolekrets. Far mener at det har vært for mye flytting, og at barna nå trenger 

mer stabilitet og forutsigbarhet. Mor på sin side ønsker ikke at barna skal ha bosted hos far. 

Hun er også enig i at det har blitt for mye flytting, men ikke at det er så ustabilt som far 

fremstiller det.  

F: Og da sa hun (en ansatt på familievernkontoret) at hun anbefalte meg på å gå på 

barnevernsvakta og snakke med dem. Jeg gikk opp og snakket med dem, rett opp derfra og 

dit,(…) og de anbefalte meg å ta kontakt med advokat. I utgangspunktet sa de at da skulle jeg 

ha ungene. Jeg skulle hente dem på fredagen. Det de sa var at jeg da bare skulle nekte å 

levere dem fra meg 

M:Det kunne du bare prøvd. 
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F: Det synes jeg ble litt drøyt, så jeg tok kontakt med advokat for å høre hva han sa. For å få 

litt fra begge sider for å si det sånn. Og han og sa; du må gjøre noe (…) i forhold til de 

greiene der for å si det sånn. Og etter det så er det han som har ordnet resten. 

Eksempelet viser hvordan råd utenfra blir fortolket og hvilke føringer det legger for 

meklingen. Adresseres ikke disse føringene har mekler lite å jobbe med. 

Når det er sterke røster utenfra som styrer meklingen, stiller det store krav til at mekler tar tak 

i disse røstene. De må snakkes om, og noen ganger kan det være aktuelt å invitere dem med til 

meklingsrommet. 

4.2.4 Sårhet 

I noen saker kan det være et underliggende sårt tema, hos den ene eller begge partene. Det er 

ganske gjennomgående i de 10 sakene at sårheten ikke blir adressert verken av paret selv eller 

av mekler. Sårheten kan være knyttet til ulike tema. Det kan være relatert til fortsatte følelser 

for den andre parten og vansker med å gi slipp på forholdet, til vansker med å akseptere den 

andre parts nye partner, og til opplevelse av at deres felles barn avviser en av foreldrene. Det 

er tema det er vanskelig å snakke om for foreldre, men som i stor grad påvirker dem.  

En grunn til at temaet ikke bringes opp av foreldrene kan være at det er en stor fare forbundet 

med å skulle være ærlig om sårheten.  Åpenhet om opplevd avvisning fra eget barn kan skape 

frykt for at dette vil blir brukt mot en i eventuell rettssak. Dermed blir temaet unngått. Noen 

tema kan oppleves for smertefulle til å snakke om. For eksempel det å ha blitt forlatt og avvist 

av ens tidligere partner ville kunne føre til unngåelse av å skulle ta opp at man fremdeles er 

forelsket i den andre parten fordi det blir for smertefullt. Det handler om følelsen av 

krenkelse, avvisning, sorg, sjalusi som ikke kan mekles om – fordi parforholdet er valgt – og 

det kan velges bort. Ofte unngår man disse temaene for å gjenvinne verdighet, og man kan 

også få et økt behov for å vise makt på andre områder. Slik vil uadressert og ubearbeidet 

sårhet kunne føre til økt rigiditet og polarisering av partene. Det vil si at avstanden mellom 

dem øker også når det gjelder konkrete sider ved samarbeid og samværsavtalen.  
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Følelser for den andre forelderen 

Sak A 

I sak A som vi har beskrevet tidligere har far begjært mekling fordi han mener at han blir 

nektet samvær med deres 1 måned gamle datter. Mor og far er bosatt på ulike kanter av 

landet, hvilket kompliserer situasjonen. Det kommer tydelig frem i denne saken at mor er 

relativt ung, og at far mistenker at hennes foreldre påvirker hennes beslutninger under 

meklingen, til tross for at de ikke er fysisk tilstede i meklingen. Men viktigere enn alt dette; 

mye tyder på at far har ønsket at han og mor skal finne tilbake til hverandre. Mor på sin side 

svarer ikke på disse utspillene. Hun flytter oppmerksomhet over på barnet: 

F: Situasjonen er nå at jeg får hele tiden høre at jeg skal få møte dattera mi. Jeg får hele 

tiden høre jeg vil bo sammen med deg. Jeg vil flytte sammen med deg, jeg elsker deg, jeg er 

glad i deg. Du er alt for meg. La oss bli en familie, la oss samarbeide. Og så blir det gang på 

gang at det ikke skjer. Så sier jeg nei greit, nå gidder ikke jeg mer. Da får jeg ta inn 

barnevernet som en ressurs og så får de være støttespillere og hjelpe oss. For nå det er andre 

mennesker som blander seg inn i våres ting og hennes liv. Dette barnet her det er mellom oss 

to. Ikke mellom meg og foreldra dine. Det er det det har blitt til nå. 

T: Mmm. Veldig fin jente da. 

M: Ja.  

T: Ja. Veldig søt. Fordi at det er klart at det at du sier at du trenger ro, det skjønner jeg 

veldig godt. Det er… 

M: Jeg har jo omtrent ikke fått slappe av etter fødselen i det hele tatt.  

T: Nei. Så litt ro trenger du. 

M: Jeg trenger litt ro rundt meg. 

Utdrager over viser fars fortvilelse over at han opplever at mor gir inntrykk av å ville 

gjenopprette et forhold med ham, men uten at hun faktisk tar steget. Mor unngår å svare ham 

på dette. Både hun og mekler skifter tema. Far trekker seg etter dette litt tilbake, mens 

terapeut og mor fortsetter samtalen seg i mellom en stund. Fars kommentar om forholdet 

mellom ham og mor blir ikke adressert.  
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F: Mor du har hatt muligheten så mange ganger til å fortelle foreldrene dine sannheten. Den 

virkelige sannheten mellom oss to.  

T: Hvordan er (…) da? 

M: Jeg (…) 

F: Nei, men hva… 

T: (…) Føler du deg pressa nå? 

M: Ja. 

I utdraget over henviser far til "sannheten mellom oss to", og mellom linjene er det rimelig å 

anta at far referer til at de to fortsatt er forelsket og at hun ikke innrømmer det for sine 

foreldre fordi de ikke støtter forholdet. Mor vet ikke hva hun skal si, kanskje fordi hun selv 

ikke er sikker på om hun deler fars oppfatning av hva sannheten mellom de to egentlig er. 

Kanskje er dette hans sannhet mer enn hennes? Denne avvisningen fra mor er sår for far som 

fremdeles har sterke følelser for mor. I sin hjelpeløshet går han motsatt vei, og antyder 

maktbruk:   

 

F: Jeg har sagt det til deg hele tiden mor, de tingene du gjør fremover får konsekvenser. Det 

har jeg sagt til deg fra dag en. Jeg har sagt det hundre millioner ganger. (…) Mor, bare 

fortell meg hva du vil så er det greit. Så får vi prøve å samarbeide på best mulig måte. Eller 

har jeg ikke det? Hver eneste bidige gang. Jeg sa det til deg sist gang nå. Mor, ikke si til meg 

at det er greit at jeg får møte jentungen. Og så når du kommer ned så er det ikke greit likevel. 

(…) Jeg sa det til deg. For da går jeg faktisk til barnevernstjenesten hvis jeg blir nekta å se 

barnet mitt en gang til. For det er faktisk det jeg blir.  

T: Du vet ikke hva du skal gjøre? 

F: Nei. Så jeg må jo bare, jeg har en vei og gå jeg (T: Mmm). For å få rettighetene mine frem 

på bordet her, så har jeg en vei å gå, og det er fylkesnemda. 

Utdraget over viser tydelig en far som føler seg avvist av mor. Gjennom hele saken har han 

mest fokus på forholdet mellom ham og mor, mens mor på sin side svarere mer på 

samværstema. Hun unngår fars kommentarer om forholdet mellom dem. Det er rimelig å 
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tenke seg at denne opplevde avvisningen blir så sår og smertefull for far at han går i forsvar 

ved å true om rettssak. Dette er den eneste muligheten han har igjen. Det er flere mulige 

faktorer som bidrar til fastlåsing i denne saken. En sentral faktor synes å være at foreldrene 

her snakker om to ulike ting: far om forholdet til mor, og mor på sin side om 

samværsordninger for barnet og far. Fordi fars tema tilsynelatende er svært sårt for ham bidrar 

det til at han lukker seg og blir mer rigid, eksemplifisert av hans trusler mot slutten av 

meklingen. Dermed blir kommunikasjonen fastlåst. 

Avvisning av eget barn 

Sak C 

Denne saken er omtalt tidligere. Far nevner flere ganger mors konfliktfylte forhold til 

datteren. Dette temaet tar ikke mor opp igjen. Kanskje sitter mor med en sårhet forbundet til 

at hennes egen datter ikke ønsker å være hos henne. Dette blir ikke en del av meklingen og 

kanskje oppleves det som risikofylt å skulle sette ord på ens egen sorg over at forholdet med 

egen datter ikke er så bra som en skulle ønske det var. Far får ikke noen bekreftelse på sin 

bekymring, nemlig forholdet mellom mor og datter. Mor forsøker gang på gang å normalisere 

situasjonen. Kanskje kunne foreldrene fått bedre forståelse for hverandre dersom mekler 

hadde belyst denne sårheten, og hjulpet foreldrene i å støtte hverandre.  
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5 DISKUSJON  

Denne delen av oppgaven vil innledningsvis ta for seg metodiske aspekter for å drøfte 

holdbarhet av data. Deretter vil hvert av funnene presentert i resultatdelen drøftes, da særlig 

opp mot de innledende problemstillingene. Vi ønsker å drøfte om vi finner støtte for våre 

kategorier i eksisterende teori og empiri samt peke på mulige handlingsalternativer for 

meklere. Til sist belyses hvilke implikasjoner funnene har for den juridiske lovgivningen 

rundt mekling i Norge og skillet mellom mekling og terapi.  

5.1 Vurdering av metoden  

5.1.1  Er utvalget representativt?  

Er det slik at par og meklere som samtykker i å delta på et prosjekt som Form prosjektet 

skiller seg fra dem som sier nei til dette? Det er mulig at disse skiller seg på flere områder. Er 

det for eksempel slik at meklere som samtykker i å ta sine meklingstimer opp på lydbånd for 

forskningsformål skiller seg fra meklere som av ulike grunner avslår en slik mulighet? Å føle 

seg trygg i rollen som mekler og en villighet til selveksponering og selvutvikling på eget 

fagfelt er faktorer som kan tenkes å bidra til økt deltagelse fra meklernes side. Det kan 

likeledes tenkes at foreldres deltagelse vil kunne være avhengig en rekke faktorer. Slike 

faktorer inkluderer blant annet i hvilken grad emnene som skal tas opp i meklingen oppleves 

såre og tabubelagte, interesse og opplevd viktighet av denne type forskning, eget fagfelt, 

konfliktnivå, tidligere erfaring med mekling eller terapi, mm. Vi kan ikke vite noe sikkert om 

dette. Det vi vet er at Form prosjektets utvalg har mange likhetstrekk med demografiske 

kjennetegn ved populasjonen av separerende par i Norge. Blant annet er tidsbruken for 

mekling, altså hvor mange samtaler par gjennomsnittlig velger å bruke på mekling, lignende 

landsgjennomsnittet (Gulbrandsen og Tjersland, 2010). 

Vi har trukket ut en spesifikk gruppe fra FORM prosjektet, foreldre i høykonflikt. Hvor 

representative disse parene er for populasjonen av separerende foreldre i høy konflikt kan vi 

ikke si noe sikkert om. Vi har konsentrer oss om dem som avslutter etter ett møte. Blant disse 

finner vi både fellestrekk og variasjon. Og når vi sammenholder de konflikttemaene vi har 
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identifisert i disse sakene med det som omtales i forskningslitteraturen er det mange 

lihetstrekk i beskrivelser av det konfliktfylte.  

5.1.2 Vår anvendelse av GT  

En annen mulig innvedning ved vår metode er at vi ikke har holdt oss til èn metode. Blant 

annet har vi ikke hatt som mål å utvikle en formell teori, til tross for at vi i hovedsak har 

anvendt GT. Hvorvidt man skal holde seg strengt til ’metodeoppskrifter’ er derimot omstridt. 

Charmaz (2006) stiller spørsmål ved nettopp dette. Hun kommenterer at diskursen om GT har 

sammenblandet skillet mellom metoden som prosess og teori som enden på denne prosessen. 

Hun hevder at GT ikke hviler på et sett prosedyrer (Charmaz, 2006). Man trenger dermed 

ikke betrakte GT som anvendelsen av en forhåndsbestemt ”oppskrift” eller som oppnåelsen av 

et gitt mål.  

Som nevnt tidligere har vi, i tråd med GT, tilstrebet en så fenomennær beskrivelse av data 

som mulig. Vi har dermed valgt ikke å gå inn i relevant litteratur før etter analysen. Det vil 

likevel alltid være slik at en forståelse hviler på en forforståelse. Vår tolkning av data vil 

dermed uunngåelig være preget av vår forutinntatthet og konteksten rundt materialet, samt vår 

bakgrunn som psykologstudenter. Dette reduserer ikke gyldigheten av våre resultater, men er 

en viktig begrensning å ta med i betraktning.  

5.1.3 Repliserbarhet og Generaliserbarhet  

Charmaz (2006) kommenterer at forskere ikke er separat fra de studerer, men en del av det, og 

at de konstruerer sine respektive produkter fra interaksjonen med materialet. Langdridge 

(2004) hevder likeledes at sannhet ikke blir funnet, men er et produkt av interaksjonen 

mellom forsker og den som blir forsket på. Vi har vært i interaksjon både med vårt materiale 

og med hverandre, samt med veilederne. Samtidig som dette er del av essensen i GT, er det 

nødvendig med et kritisk blikk rettet mot dette. I hvilken grad er våre resultater repliserbare, 

og dermed generaliserbare? Er våre resultater kun et konstrukt av den prosessen vi har vært 

gjennom? Videre i diskusjonen skal vi knytte våre funn opp mot eksisterende teori på 

området. En slik sammenligning med eksisterende teori og empiri vil kunne bidra til å danne 

grunnlag for en konseptuell generaliserbarhet av vår studie.  
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Vi er to forfattere av denne studien som begge har vært involvert i analysen av data. Mye av 

analysen har vært gjennomført av forfatterne individuelt. Vi har deretter sammenlignet våre 

beskrivelser, refleksjoner og kategorier med hverandre og diskutert oss frem til en felles 

forståelse eller sett kategorier. Dette i tillegg til at vi har kontinuerlig konferert med våre 

veiledere, som har bidratt med ytterligere justeringer og sine refleksjoner rundt det vi har 

presentert. Dette ser vi på som en særlig styrke ved vår studie og som en sentral del av 

analysen. Dette har bidratt til økt reliabilitet, ved at vi har vært flere ratere, og til økt validitet 

ved at våre resultater også gir mening for hverandre samt for veilederne.  

5.2 Mekler- og foreldrekategorier  

5.2.1 Mekler  

I denne studien har vi kjent på en frustrasjon over at mekler ikke er nok til hjelp for parene i 

høykonflikt. Denne frustrasjonen har til tider blitt rettet mot meklers bidrag. Vi har beskrevet 

hvordan mekleres handlinger og utsagn, eller mangel på dette, korrelerer med hvordan par i 

høykonflikt fremstår. Det er da viktig å merke seg at vårt utvalg representerer noen av de aller 

mest utfordrende sakene i meklingsrommet. At meklere kommer til kort sier noe om hvor 

vanskelig det er å være til hjelp for foreldre i høykonflikt. Konfliktnivå kan dermed være vel 

så avgjørende som meklers ferdigheter for å oppnå et godt resultat. Vi ønsker å rette 

diskusjonen mot mulige forklaringer på at meklere handler som de gjør og om det finnes noen 

alternative handlingsmåter for meklere i disse vanskelige sakene.  

Avtalefokus  

Vi har vist at meklere som møter foreldrepar i høykonflikt gjerne har et sterkt avtalefokus. 

Oppmerksomheten rettes mot avtalen enten ved at man ’rammer inn’ innledningsvis hva som 

er legitimt å snakke om, ved at man gjennom meklingen gir store mengder praktisk 

informasjon, eller ved at man forholder seg avventende for så å komme med informative 

innsmett for å forsøke å holde en viss styring på samtalen. Et slikt avtalefokus kan ha både 

positive og negative konsekvenser.  

I Norge regulerer lovverket innholdet i mekling til en viss grad. Barneloven § 52 fastsetter at 

”føremålet med meklinga er å få foreldra til å kome fram til ei skriftleg avtale om 
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foreldreansvaret, om kvar barnet skal bu fast og om samvær. Partane bør gjerast kjende med 

dei viktigaste økonomiske konsekvensane som avtala fører med seg”. Ekteskapsloven § 26 

gjelder tilsvarende. Her kommer det frem at avalen er formålet med mekling, og at mekler 

skal informere om økonomiske konsekvenser. I Forskrifter om mekling etter ekteskapsloven 

og barneloven § 1 spesifiseres dette ytterligere. Der står det at ”mekler skal gi foreldrene 

informasjon om aktuelle regler i barneloven og annet regelverk som gjelder barn og foreldre, 

når foreldrene ikke bor sammen.”  

Både lover og forskrifter fremhever dermed at avtalen er målet med meklingen, og at mekler 

skal gi praktisk informasjon nødvendig for å oppnå dette. På bakgrunn av dette må mekleres 

avtalefokus sies å være i overensstemmelse med lovverket.  

Det kan stilles spørsmål om lovverket i tilstrekkelig grad tar hensyn til foreldre i høy konflikt. 

Tidligere i denne oppgaven ble forutsetningene for konflikt beskrevet. De inkluderer ulikhet, 

avhengighet og makt, og omhandler egne interesser eller behov, samt et visst nivå av følelser 

og spenning, ofte kombinert med emosjonelle opplevelser. Dette er fenomener vi finner igjen 

i våre resultater når vi beskriver hva som karakteriserer foreldre i høykonflikt. Det kan virke 

som om lovverket her legger noen føringer for meklingspraksis som kan være uheldige 

dersom meklere ikke også tar hensyn til disse temaene. Det kan være vanskelig for foreldre i 

høykonflikt å fokusere på avtaleoppnåelse når det er andre tema som oppleves som viktigere 

og som ikke får plass i meklingsrommet. Kanskje ville et lovverk som i større grad rommet 

foreldresamarbeid og konflikthåndtering bedre ivaretatt disse foreldrene.  

Vi har vist i resultatene at noen meklere holder et avtalefokus ved at de tidlig i samtalen gir 

store mengder informasjon hvor de blant annet presiserer hva som skal snakkes om i mekling. 

Dette kan få uheldige konsekvenser. Lambert (2004) viser til allianse som en av de viktigste 

fellesfaktorene for terapi. Allianse består av tre komponenter: enighet om mål, enighet om 

metode, og et relasjonelt bånd mellom terapeut og klient. Dersom meklere bruker mye tid på å 

presisere metode og mål for samtalen uten å høre hva foreldrene har behov for å snakke om 

vil dette kunne gå på bekostning av alliansen mellom dem. Meklere burde også, i tråd med det 

vi vet om allianse, vektlegge relasjonelle og emosjonelle aspekter der foreldrene har behov og 

ønske om dette.  

På mange måter vil det å ta opp emosjonelle og relasjonelle aspekter i mekling være 

annerledes enn kun å ha avtalen som samtaletema. Vi har sett at det finnes støtte for at det å 
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adressere slike tema i mekling vil kunne ha positive konsekvenser for avtaleoppnåelse. Dette 

tar som sagt ikke lovverket i Norge hensyn til. På den andre siden er det mulig å tenke seg 

hvorfor det nettopp ikke gjør det. Mekling er obligatorisk i Norge ved samlivsbrudd dersom 

man har barn under 16 år. Noen foreldre som møter til mekling gjør ikke dette frivillig, men 

fordi det er lovpålagt. Dersom idealet om frivillighet ikke er innfridd, vil det da være riktig av 

mekler å adressere emosjonelle tema som foreldrene selv kanskje ikke ønsker å snakke om? 

Hva vil eventuelt konsekvensene av dette kunne bli? Det er grunn til å tro at foreldre som i 

utgangspunktet føler seg tvunget til å mekle og i tillegg føler de blir møtt av en mekler som 

insisterer å snakke om tema som ikke direkte vedrører avtalen, vil øke sin motstand mot 

mekling. Det kan da bli vanskelig for mekler å utføre optimal mekling. Meklers oppgave i 

dette blir å være bevisst dette dilemmaet, og justere sine intervensjoner etter hvilke type 

samtale foreldrene synes å være motivert til å inngå i.  

Manglende regi  

Vi ser i mange av våre saker at meklere strever med å komme på banen. Tendensen er at de 

trekker seg tilbake mens foreldrene samtaler seg i mellom. Og når mekler kommer på banen 

er det vanskelig å se hva som er formålet med meklers innspill. Kategorien inkluderer som 

nevnt ikke tilfeller hvor tilbaketrekning er et strategisk valg fra meklers side, men handler om 

tilfeller hvor mekler blir passiv.  

Når mekler mangler regi kan en tenke seg flere muligheter for hvorfor dette skjer. Kanskje 

handler det om at mekler blir overveldet av konfliktnivået mellom foreldrene eller av 

innholdet i det foreldrene sier om eller til den andre. I de konfliktfylte sakene har vi blant 

annet sett beskyldninger knyttet til omsorgssvikt, rus, vold og kriminelle forhold, og trusler 

om å gå til retten eller anmelde forhold til barnevernet. Det er forståelig dersom meklere 

kjenner seg handlingslammet og maktesløse i møte med slike tema, og at en dermed kan miste 

styringen i samtalen. En annen mulig tolkning er at meklere kjenner på en usikkerhet knyttet 

til egen kompetanse og evne til å møte særlig foreldrepar der konfliktnivået er høyt.  

Videre kan en stille spørsmål om hvilke konsekvenser dette får for meklingen. Kanskje kan 

psykoterapiforskningen bidra her. Denne forskningen viser til empiri som belyser virksomme 

faktorer i terapi, men det er grunn til å tro at flere av disse faktorer også vil være aktuelle i 

vurderingen av meklingsprosesser. Psykoterapiforskningen viser blant annet at tro på egen 

teoretisk forankring / tilnærmingsmåte er en bedre prediktor for utfall av terapi enn hvilke 
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tilnærmingsmåte man bruker (Lambert, 2004). Samme forfatter peker også på studier som 

viser at målrettethet / regi (”directiveness”) hos terapeuter i psykoterapi er assosiert med et 

positivt utfall. Dersom det er slik at tro på egne metoder gjør at man i større grad klarer og tør 

å holde regi i samtalen, vil dette kunne støtte opp under en hypotese om at regi og aktiv 

styring fører til bedre utfall, også i meklingsarbeid.  

Mekler formidler resignasjon  

I våre saker har vi også sett tilfeller hvor mekler formidler oppgitthet og implisitt at han har 

mistet litt håp og tro om at det er mulig å komme frem til en avtale ved videre mekling. Vi har 

sett eksempler på at mekler kan gjøre dette indirekte ved å peke på at det ikke er obligatorisk 

å møte til flere timer, eller ved direkte å fraråde flere timer.  

Vi vet fra det samme materialet at håp hos foreldrene er på et lavmål. 52,6 % svarte 0-3 (lite 

håp) på en skala fra 0-7 (Gulbrandsen & Tjersland, 2011). Under betingelser der foreldrene 

selv har lite håp om endring, når de står langt fra hverandre i synet på aktuelle løsninger og 

kommunikasjonsformen er uttalt konfliktfylt, er det ikke overraskende at meklerne selv blir 

preget av denne håpløsheten.  

Vi synes å ha sett i vårt materiale at å formidle dette til foreldre kan få uheldige konsekvenser. 

Når verken foreldrene eller mekler har tro på endring er det vanskelig å se for seg en 

produktiv vei videre i mekling. Også her kan det pekes på relevante paralleller i 

psykoterapiforskningen. Lambert (2004) refererer til forskning som viser at klienters 

forventing for behandlingen er positivt korrelert til både varighet av behandlingen og til 

utfallet. Dersom mekler formidler at han selv ikke har forventinger om at foreldre skal kunne 

komme frem til en felles avtale er det grunn til å tro at dette igjen virker negativt tilbake på 

foreldrene igjen. Nordhelle (2007) peker på at håp hos foreldre vil kunne roe ned emosjoner i 

mekling, noe hun ser som en forutsetning for god mekling. Videre fremhever hun at meklere 

kan formidle håp til den emosjonelle parten ved å fremheve mulige konsekvenser av å 

fortsette i samme spor, og at dette vil motivere til endring. I følge Nordhelle (2007) er ”det 

viktigste mekler kan gjøre (…) å inngi et håp om at det lenger fremme i livet venter nye 

gleder på linje med dem man har mistet” (s. 96). Utfordringen for mekler vil dermed være å 

gå andre veier, og formidle håp om at det er mulig å finne gjensidig akseptable løsninger med 

tiden til hjelp.  
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Temasortering og turtaking  

Temasortering innebærer at hver av foreldrene blir bedt om å utdype hva de ønsker å 

tematisere i meklingstimen. Mekler oppsummerer det hver av dem har sagt i etterkant. Dette 

gjør at foreldrenes tema blir konkretisert og tydeliggjort for alle parter. Turtaking vil si at en 

lytter isolert til en part av gangen for å holde kontroll over samtalen.  

Temasortering og turtaking er teknikker vi kun ser tilløp til i vårt utvalg. Man kan tenke seg 

mange grunner til dette. Som nevnt tidligere representerer vårt utvalg noen av de mest 

utfordrende meklingssakene meklere står ovenfor. Tempo er gjerne høyt og samtalen er ofte 

preget av avbrytelser, anklagelser frem og tilbake, og mye emosjonalitet. Det er lett å bli 

overveldet av dette dersom man ikke er forberedt på hva som kan komme. I slike tilfeller vil 

man som mekler kunne miste kontrollen. Konflikt og emosjonalitet vil dermed kunne føre til 

at man jobber mindre systematisk enn man kanskje ville gjort i andre meklingssamtaler. Det 

vil derfor være viktig at man er særlig forberedt på de ”vanskelige” meklingssamtalene for å 

holde hodet kaldt, og ikke la seg distrahere av innholdet i det foreldrene sier eller av deres 

fremtoning.  

Hvorfor er temasortering og turtaking viktige teknikker? Som nevnt tidligere krever saker 

med mye emosjonalitet høy grad av struktur (Nordhelle, 2007). Temasortering og turtaking 

kan være en måte å oppnå struktur i en samtale på. Det er da særlig negativt at det nettopp er i 

disse sakene at meklere har mindre temasortering. En annen grunn til at temasortering og 

turtaking kan være viktig teknikker er at det er en måte å bryte det vanlige 

kommunikasjonsmønsteret på. Foreldre møter gjerne til mekling med en forventing og 

forhåpning om å ha en annen dialog enn den de har hatt seg i mellom tidligere. De ønsker å 

bli hørt og tatt på alvor. For foreldre i høykonflikt er dette behovet gjerne sterkt fordi de ikke 

opplever å ha blitt møtt på denne måten av sin partner tidligere. Temasortering og turtaking 

vil kunne bidra til at mekler sikrer seg at dette behovet blir ivaretatt.  

Utforsking  

Målet med utforsking er å få en dypere forståelse for partenes tenkemåte og opplevelse. Man 

ber gjerne foreldre om å utdype det de kommer med, og på denne måten dveler man litt ved 

det de sier før man går videre. Utforsking er også noe vi ser lite til i vårt utvalg. Noe av 

grunnen til dette kan være som nevnt over, at mekler blir overveldet av konfliktnivå og 
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emosjonalitet slik at han mister kontroll over samtalen og dermed jobber mindre systematisk 

enn han ellers ville ha gjort.  

Tidligere har vi beskrevet en av Nordhelles (2007) metoder å møte emosjonalitet i mekling 

på. Hun beskriver ”emosjonell tømming”, der mekler lytter empatisk til foreldrene. 

Utforsking kan være en måte å gjøre dette på, og kan dermed være en måte å takle emosjonelt 

ladede meklingssamtaler på. Kan grunnen til at vi ser lite av dette i vårt utvalg tyde på at lite 

utforsking og høyt konfliktnivå påvirker hverandre i en selvopprettholdende spiral? Mye 

emosjonalitet og høy konflikt kan føre til lite utforsking, som igjen kan føre til at konflikten 

tilspisses fordi partene ikke føler de får kommet med sitt. Det vil være viktig for meklere å 

være bevisst at dette kan oppstå, fordi bevisstgjøring vil gjøre en i stand til å handle 

annerledes.  

Samtidig kan det være på sin plass å drøfte begrepsbruken til Nordhelle i denne forbindelse. 

Metaforen ”emosjonell tømming” gir assosiasjoner til at føleleser er noe som kan tømmes ut 

og bli borte. Tjersland (1996) polemiserer også mot dette. Han peker på at man går ikke tom 

for emosjoner selv om man uttrykker dem. Det er lite forskningsmessig belegg for det. 

Følelsesmessige reaksjoner er der under separasjonsprosessen, og de kan dukke opp igjen, 

selv flere år etter samlivsbruddet. Finnes det andre begreper som er mer konstruktive for 

mekler å benytte seg av? Er det mer fordelaktig å tenke at en kan møte emosjoner i mekling 

med en tanke om at de skal gis en legitim plass i meklingen, bekreftes, utforskes og hjelpe 

foreldrene å sette ord på dem?  

Utforsking er et godt hjelpemiddel i mekling, og er kanskje særlig viktig i høykonflikt saker. 

Er det på den andre siden slik at for mye utforsking kan være uheldig, fordi man da blir 

engstelige for at mekling beveger seg for mye i retning av terapi? Dette skillet mellom terapi 

og mekling vil bli diskutert senere.  

5.2.2 Foreldre  

Uforenelige livsprosjekter  

I vårt materiale fant vi at flere foreldre hadde ønsker eller planer som krevde en endring av 

dagens avtale om felles barn. Deres respektive ønsker lot seg ikke forene med hverandre. 

Uenighet om flytting var et av de tydeligste eksemplene på dette.   
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Som nevnt tidligere i oppgaven må flere forutsetninger foreligge for å definere noe som 

konflikt. En av disse er at det må foreligge tydelige forskjeller i synet eller i ønskene som hver 

av forelderene har (Ekeland, 2004).  Når ønskene er uforenlige representerer dette en stor 

utfordring for mekler. Hvordan skal en kunne hjelpe foreldrene til å inngå kompromiss når det 

innebærer at en eller begge må gi slipp på en stor drøm eller mulighet? Vil eneste mulighet 

for dem være å få en rettsavgjørelse om hvem som får mulighet til å gjennomføre sitt 

”prosjekt”? Som mekler kan det være vanskelig å holde fast på troen om at det finnes 

løsninger som begge parter kan stå inne for. I disse sakene blir meklers kreativitet satt på 

prøve. Dersom en opplever at dørene for mulige løsninger bare lukkes igjen er det lett for 

mekler å resignere. Én mekler i vårt materiale forsøkte å skissere hva et mulig utfall fra retten 

ville bli. Som mekler kan en ikke vite med sikkerhet hva dette er, men en kan si noe om hva 

som vanligvis skjer i lignende saker. Kanskje kan dette bidra til at foreldrene tenker seg litt 

mer om før de iler til retten. I slike tilfeller kan det også være nyttig å peke på at rettsprosesser 

ofte gir et enda dårligere samarbeid mellom foreldre, fordi en ofte må peke på negative sider 

ved den andre for å fremme sin sak. Det sørgelige er at barna sitter igjen med to foreldre som 

kanskje er i høyere konflikt enn de var før. 

En annen utfordring er innholdet i foreldrenes uforenelige livsprosjekter. Er det mulig å tenke 

seg at meklers egne preferanser, verdier og holdninger, vil påvirke hans vekting av de ulike 

prosjektene? For eksempel, når det gjelder flytting, vil motiv for flytting kunne påvirke 

hvordan mekler håndterer saken? Det kan tenkes at det oppleves ulikt for mekler dersom den 

ene forelderen skal flytte pga studier enn dersom flyttingen er for å komme nærmere ny 

kjæreste. Det er viktig at mekler reflekterer over egne holdninger fordi han da vil i større grad 

opptre upartisk ovenfor foreldrene. Dersom den ene av foreldrene opplever at mekler tar parti 

med den andre, vil en kunne miste mandatet til å mekle videre for disse foreldrene.  

Vi har sett i vårt materiale hvor stor utfordring det er å være til hjelp som mekler for foreldre 

med uforenelige livsprosjekter. Forskjellene er store, og kompromiss innebærer at en ikke kan 

realisere sitt prosjekt. Vi har også sett at det skal lite til før foreldrene opplever at mekler tar 

parti med den ene. Noe vi kan slå fast fra vårt materiale er at ett meklingsmøte ikke er 

tilstrekkelig for å finne en god løsning i sakene inkludert i denne studien. Kanskje kunne 

prosessen fått et annet utfall dersom mekler hadde mulighet til å kreve at foreldrene møtte til 

flere meklingstimer. Å finne løsninger på så store forskjeller fortoner seg for oss som en svært 

vanskelig oppgave, om ikke en umulighet. Målet bør være å jobbe aktivt for å holde håpet 
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oppe for foreldrene, gjøre sitt ytterste for å forbli upartisk, uavhengig av innhold i prosjektet, 

og legge best mulig til rette for at foreldrene selv ønsker å benytte seg av de meklingstimene 

de har tilgjengelig. 

Maktforskjell  

I vårt materiale ser vi at det forekommer ulike former for maktforskjell mellom foreldre. Det 

kan handle om å ha ulik kunnskap om barn og rettigheter som foreldre, kanskje spesielt skilte 

foreldre. Det handler også om maktforskjell knyttet til økonomi. Meklere i våre saker tar 

sjeldent tak i disse maktforskjellene. Problemet er at de fortsetter å prege konflikten. 

Utfordringen ligger i hvordan en kan utjevne maktforskjellen. Ved å gi støtte til den som er 

maktunderlegen vil en kunne være med på å forsterke bildet av denne personen som 

underlegen og avhengig. Det kan være grunner til å være forsiktig med å ”bli krykke” til den 

som har mindre makt, dels fordi man understøtter hjelpesløhet hos den ene og kan komme i 

maktkamp med den andre (Tjersland, 1992). Derimot kan det være hensiktsmessig å forsøke å 

utfordre den overlegne i situasjoner som dette ved å be denne beskrive og redegjøre for 

hvordan hun/han tenker. Det kan gi bedre handlingsmuligheter for å fremme sitt syn for den 

som står i et underlegenhetsforhold. Uansett er det viktig å ta tak i maktforskjeller og ikke 

ignorere dem.  

Dersom mekler oppfatter at den ene parten føler seg underlegen eller overlegen kan han 

utfordre denne oppfattelsen. Ved at en setter maktforskjellene på dagsorden – opplevd eller 

reell, vil en få mulighet til å jevne ut denne ubalansen. Dette kan gjøres på ulike måter, 

Nordhelle (2007) skisserer noen ulike måter å gjøre dette på. Denne oppgaven går ikke 

nærmere inn på de ulike måtene, men det er likevel viktig å bemerke seg noen ting. For det 

første kan en maktutjevning medføre at mekleren oppleves som partisk, noe som kanskje også 

er tilfellet. Det vesentlige er at en sørger for at en opprettholder tillitten hos den overlegne 

parten i maktutjevningsprosessen (Nordhelle, 2007). Et siste og viktig element er at dersom 

maktforskjellen er for stor til at mekler kan jevne den ut bør meklingen avsluttes. For stor 

forskjell kan handle om alvorlige maktovergrep. Det kan virke som om vårt materialet ikke 

innebærer slike saker. 

Sterke røster utenfra  

I vårt materiale ser vi forekomst av påvirkningskraft utenfra. Denne kan komme fra familie og 

venner, advokater eller andre hjelpeinstanser. Dette gjør at en eller begge parter i meklingen 



61 

 

ikke tør å inngå noen avtale. Det kan virke frustrerende, spesielt for den motsatte part, men 

også være utfordrende for mekler, da det er vanskelig å motivere seg til å arbeide sammen 

med noen en får inntrykk av at i stor grad er styrt av andre.  

Ofte er det familie eller venner som utgjør den sterkeste påvirkningskraften. Familier påvirker 

på ulike grunnlag. Det kan handle om at foreldrene er unge og lett styres av overinvolverte 

besteforeldre, at besteforeldre ønsker å beskytte barn som har levd under maktovergrep, eller 

at konkrete hendelser gir grunn til at den ene parten ikke klarer å fronte sin egen sak godt nok. 

Samtidig kan også råd fra advokat eller hjelpeinstanser veie tungt. De refereres ofte til som 

ekspert uttalelser.  

Det kan finnes mange grunner til at andre har sterke meninger om foreldrenes liv og avtaler. 

Uansett hva dette måtte være kan det være grunn til å utforske sterke røster utenfra når en 

eller begge foreldre referer til dem. For meklingsprosessen kan det være til hjelp at mekler 

fanger opp og sette det på sakskartet når det er noe(n) utenfor meklingsrommet som synes å 

virke inn på prosessen. En mulighet for mekler er å utforske hva den aktuelle forelderen, eller 

begge, har hørt av røstene utenfra: Hva ble sagt, hvordan kan en forstå det som ble sagt, hvor 

relevant er det for disse foreldrenes situasjon og i hvilken grad skal man ta hensyn til det som 

blir sagt. Ved å utforske grunnen til de sterke røstene kan en som mekler bedre håndtere dem. 

Både mekler og den andre forelderen får bedre forståelse av situasjonen. Noen ganger kan det 

være aktuelt å invitere disse røstene inn i meklingsrommet – slik at de får en mulighet til å bli 

hørt – og forklart. Det gjelder kanskje spesielt familiemedlemmer som er sterkt involvert. 

(Tjersland & Gulbrandsen, 2010). 

Sårhet  

Flere av foreldrene i vårt materiale kjennetegnes av en følelsesmessig sårhet over den 

situasjonen de befinner seg i. Denne kan både være knyttet til reaksjoner hos den andre 

forelderen eller hos felles barn. Sårheten blir sjeldent tematisert og adressert av mekler i våre 

saker, selv om den ofte ligger til grunn for ulike emosjonelle utbrudd. Den samsvarer med ett 

av kriteriene på konflikt hos Ekeland (2004) som han omtaler som spenning og følelser. Selv 

om det krever ett visst nivå av spenning for at en skal ønske å endre på det som skaper 

konflikten, kan for høyt nivå bidra til at konflikten kommer ut av kontroll, slik at emosjonelle 

utbrudd blir et hinder for meklingen.  
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Det er grunn til å spørre hva som gjør at sårheten ikke blir adressert. Kan det tenkes at mekler 

ofte sitter med vissheten om at foreldrene ofte kun møter til én meklingstime og at det dermed 

er nærliggende å tenke at man må bruke tiden på avtalen slik at det såre tema bortprioriteres? 

Man kan også tenke at det såre ikke hører til meklers mandat å gripe fatt i. Grensegangen til 

terapi berøres igjen.  

Når følelser og spenning er en forutsetning for konflikt, og emosjoner er med på å senke 

kognitiv fungering (Nordhelle, 2007), er det mye som taler for at en bør gi sårheten rom slik 

at foreldrene er bedre rustet til å forhandle. En annen grunn til at såre tema bør rommes i 

mekling er i forhold til partiskhet. Noen foreldre er der at de ønsker å fortsette å jobbe med 

forholdet, men den andre forelderen har tatt et valg om å avslutte forholdet og ønsker å bruke 

tiden i meklingen på samværsavtalen. Hvilken effekt har det på foreldre som ønsker 

gjenforening når mekler starter meklingen med å gå rett på avtalen som skal utformes rundt 

felles barn? Ved å unnlate å gi rom for det såre temaet kan mekler være med på å gi den 

parten som ønsker å forlate forholdet bekreftelse og legitimitet, mens den andre er opptatt av 

noe som ikke tilhører meklingsrommet.  

Mekler skal sørge for at begge foreldrene er reelle forhandlingspartnere. Dette er ikke oppfylt 

når den ene forelderen ikke ønsker å avslutte forholdet. På denne bakgrunn er det mye som 

tilsier at spørsmålet burde få plass i meklingen. Noen foreldre møter til mekling med en 

forventning om at en møter en tredjepart som skal hjelpe foreldrene gjennom krisen, ikke bare 

gi støtte til den ”forlatende” part. Det er grunn til å spørre om lovendringen, som satte mer 

fokus på barn, har bidratt til at forholdet mellom foreldrene i dag får mindre rom i meklingen.  

5.3 I grenseland til terapi  

Hvor sterkt skillet mellom terapi og mekling burde være er gjenstand for debatt, og har variert 

med utviklingen av meklingsfeltet. Da Öberg og Öberg drev metodeutvikling innenfor 

meklingsfeltet på 70 tallet hentet de ideer fra blant annet gestaltterapien. De åpnet opp for å 

behandle emosjoner og ta opp spørsmål om fortiden (Hareide, 2006). Dette beveget de fleste 

meklere seg etter hvert bort fra. Flere fagfolk har forsøkt å beskrive hvordan en kan skille 

mellom terapi og mekling. Ekeland (2004) fremhever at terapi krever en annen kompetanse, 

har et mål om en dypere endring hos personen enn man har ved mekling, har en bredere 
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tidsramme, og at det gir en noe uheldig assosiasjon til sykdom som ikke forenelig med tanken 

innenfor meklingsfeltet om at brudd på forhold er noe normalt.  

Dette forsøket på grensegang er det grunn til å drøfte. Hva mener Ekeland med at terapi har 

mål om en dypere endring? Og hvorfor er det uheldig at det forekommer en dypere endring i 

mekling? Hvor dyp må endringen være for at det blir betegnet som terapi? Det synes uklart 

hvordan endringen en ønsker skal skje i meklingsrommet skiller seg fra endring en har som 

mål i terapi. En kan innvende at for foreldre i høykonflikt vil det være et nødvendig med en 

endring av begge foreldrene for at de skal kunne løse konflikter seg imellom. Det er ikke et 

arbeid som kun befinner seg på overflaten, men som krever mye innsats fra begge foreldre.  

Et annet forsøk på å trekke en grenselinje er å fremheve idealet i mekling om upartiskhet. I 

terapi kan man si at empati og innlevelse i klienten er sentrale hjelpemidler. I mekling vil 

innlevelse i den ene eller andre parten gjøre det vanskelig å opprettholde upartiskhet 

(Nordhelle, 2007). Det flere innvendinger til et slikt resonnement. Blant annet kan det hevdes 

at det å tilstrebe upartiskhet er like er viktig innenfor parterapi som i mekling. Skal en kunne 

fungere godt som terapeut med to som strever i samlivet må begge kunne se på terapeuten 

som en som er i allianse med dem begge.  

Nordhelle (2007) vektlegger også emosjonalitet i skillet mellom terapi og mekling. Vi har 

tidligere beskrevet avhengighet som forutsetning for konflikt. Lite håp om at man skal kunne 

komme til å oppleve den gleden forholdet tidligere ga eller redsel for at man ikke skal klare 

seg alene vil kunne føre til at man føler seg avhengig av den andre parten. Nordhelle (2007) 

peker på at mens man i terapi vil kunne jobbe med å løsrive seg fra avhengighet på alle 

områder i livet, eller mot å tørre å være avhengige av andre, vil man i mekling jobbe mer 

spesifikt mot å løsrive avhengigheten man opplever i forhold til den andre. Kun når man har 

oppnådd dette, hevder Nordhelle, vil man være en reell forhandlingspartner i en 

meklingssituasjon. Denne grensegangen synes uklar for oss. Skilte foreldre er avhengige av 

hverandre for at samarbeid om felles barn skal fungere. Er det da hensiktsmessig å tenke at en 

som mekler skal jobbe med å gjøre foreldrene uavhengige av hverandre? Det er ikke tydelig 

for oss hva Nordhelle mener med å gjøre foreldrene uavhengige av hverandre.  

Det er heller ikke uten videre klart hvordan man kan trekke et skille mellom terapi og mekling 

ut fra om man berører emosjonelle spørsmål eller ikke. Psykoterapiforskningen viser til at 

intervensjoner som fremprovoserer emosjonell aktivering øker positive utfall av terapien 
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(Lambert, 2004). Nordhelle (2007) hevder derimot at ingen reelle forhandlinger kan skje før 

man demper emosjonalitet. Målet med mekling, i følge Nordhelle, er ikke å endre personer, 

men å gjøre dem i stand til å forhandle.  

Så langt vi kan se er det svært vanskelig å peke på et klart skille mellom terapi og mekling. 

Det er også grunn til å spørre om det er ønskelig å tilstrebe en slik grenseoppgang. Hvilken 

funksjon skal det tjene? Etter det vi kan forstå trenger man som mekler å bruke alle mulige 

tilgjenglige virkemidler for å hjelpe foreldre i høy konflikt frem til et bedre samarbeid om 

barn, og i en slik prosess vil det være flere terapeutiske virkemidler som er relevante.  

5.4 Rammer for mekling  

5.4.1 Juridiske implikasjoner  

Vi har tidligere i denne oppgaven beskrevet de juridiske føringene for meklingspraksis som 

eksisterer i Norge i dag. Vi har også sett at meklere inkludert i denne studien følger aktuelle 

lovbestemmelser. Det synes som at disse bestemmelsene bidrar til å gjøre meklingsprosessen 

til et godt hjelpemiddel for de høykonfliktforeldrene vi har studert. Likevel avslutter 

foreldrene meklingen prematurt, uten å ha blitt enige om en avtale rundt barna. Det kan være 

mange grunner til dette. Noe kan nok handle om meklers kunnskap og kompetanse, men det 

vi først og fremst tenker på her er de lovrammene som meklerne driver sin virksomhet etter, 

ikke minst i møtet med de foreldreparene som har de største konfliktene. Blant annet kan et 

redusert antall lovpålagte meklingstimer legge unødige begrensninger for meklere. Kan store 

krav om informasjonsgivning og spesifisering av at avtalen skal være i fokus gjøre at andre 

viktige aspekter ved mekling utelates? Disse spørsmålene blir drøftet henholdsvis i de 

påfølgende avsnittene.  

I 2007 så man som tidligere nevnt en lovendring innenfor dette feltet. Antall obligatoriske 

meklingstimer ble redusert mens antall frivillige meklingstimer man fikk tilbud om ble økt. 

En av grunnene til dette var ”å sette ressursene inn på de sakene hvor harde konflikter hindrer 

en løsning” (Hareide, 2006, s. 86). Foreldre i høykonflikt var nettopp den gruppen man særlig 

ønsket en bedre ordning for. Spørsmålet videre blir da om dette målet er innfridd. Prosessen 

med de foreldrene vi har studert gir grunn til å spørre om endringen har fungert mot sin 

hensikt. Med flere obligatoriske meklingstimer kunne meklerne hatt mer tid til å stoppe opp 
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og utforske det foreldrene kom med, til å intervenere, i tillegg til å gjøre det loven krever av 

dem. De ville kanskje kunne ha følt mindre tidspress fordi den informasjonen som det er 

ønskelig å gi kan fordeles over flere meklingstimer. Samtidig er det ikke nødvendigvis så 

enkelt som at flere obligatoriske meklingstimer ville vært løsningen. Spesifikasjoner av 

innholdet i mekling er vel så viktig som krav om lengde. I tillegg kan mye gjøres innenfor de 

rammene vi har i dag. Én time mekling er tilstrekkelig for storparten av foreldre som møter til 

mekling. Dagens lovordning legger til rette for at de foreldrene som har behov for ytterligere 

timer med mekling, har tilgang til det. Utfordringen ligger i å motivere disse foreldrene til å 

benytte seg av det tilbudet som foreligger. 

Vi trenger ikke se lenger enn til Finland for andre juridiske føringer. Finlands advokatforbund 

fremhever at i familiemekling skal advokater ta hensyn til at foreldre kan lide som følge av 

skilsmissen. Meklere skal være i stand til å håndtere selv vanskelige situasjoner, og skal se til 

at hver av partene får uttrykke sine følelser (Hareide, 2006). En slik formulering synes å 

ivareta noe av det vi vet om mekling fra faglitteraturen på området. I Finland er ikke mekling 

obligatorisk, og formuleringen er kun ment som en guide til meklere. Det ville vært etisk 

betenkelig å inkludere lignende formuleringer i norsk lovgivning. Som drøftet tidligere er det 

flere grunner til at mekler bør være varsom med å åpne for en samtale om relasjoner og 

emosjonelle tema som en eller begge foreldrene åpenbart ikke ønsker å delta i. Å lovpålegge 

en slik type samtale er ikke å anbefale.  

At avtalen står i fokus kan med andre ord tenkes å føre til at andre viktige temaer ikke 

berøres. Men et avtalefokus kan også få andre uheldige konsekvenser. Birkeland, Brekke og 

Tjersland (1999) konkluderer blant annet i sin artikkel at mange foreldrepar de har studert ser 

ut til å være like konfliktfylte etter endt mekling som før. Parene har gjerne ikke kommet frem 

til en avtale, og de hevder de er like uenige som før. Men på tross av dette oppnår de en viss 

bedring i samarbeidet. Det kan se ut som at meklingen har bidratt idet den har holdt dialogen 

mellom foreldrene gående, og at dette i seg selv er hjelpsomt. For Birkeland et al. (1999) 

virker det som om parene har et behov for å opprettholde synet på seg selv som et konfliktfylt 

par som ikke kan komme til enighet. Et eksplisitt og konkret mål for samtalen om å inngå 

avtaler, hevder forfatterne, vil kanskje bryte med deres selvforståelse. Kanskje er det mer 

fordelaktig for disse at meklere unngår dette for at konfliktfylte par på best mulig måte skal 

kunne nyttiggjøre seg av meklingstilbudet.  
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5.4.2 Andre rammer  

Lovbestemmelsene vi har i Norge i dag kan også tenkes å ha andre, mer indirekte, 

konsekvenser for meklingspraksis ved at det påvirker systemet meklere jobber innenfor, og da 

i særlig grad familievernkontorene. At mekling er obligatorisk fører til en stor pågang på 

familiekontoret. Meklere har mange saker å behandle og det brukes mye ressurser i samfunnet 

på dette. I tillegg til at man har stort pågang og mye press, er en del av de som møter til 

mekling ikke ”kunder” i det hele tatt. For disse er mekling kun noe de må gjennomføre før de 

går rettens vei. Dette er omstendigheter som kan skape ubehag for meklere og påvirke dem 

som fagfolk. Det er grunn til å spørre om konsekvensene av dette kan være at man ikke gir 

seg nok tid til å nå frem til foreldre i høykonflikt, hvor nettopp tid er en nøkkelfaktor. Det er 

jo spesielt denne gruppen som var målet da man innførte en obligatorisk ordning. Kategorien 

mekler formidler resignasjon illustrerer dette. Vi har gitt eksempler på meklere som presiserer 

at det er frivillig å møte utover den første timen og at foreldrene ikke trenger å møte flere 

ganger. En begrunnelse for at meklere sier dette er at det i forskriftene understrekes at 

foreldrene skal ha informasjon om dette. På den andre siden blir den samme beskjeden 

formidlet i brev foreldrene mottar på forhånd. Muntlig gjentagelse er ikke lovpålagt. Det er 

derfor mer nærliggende å se dette som uttrykk for meklers resignasjon. Det kan handle om at 

mekler opplever håpløshet i forhold til det spesifikke paret. Kanskje handler det også om at 

lovrammene rundt meklingen er opphav til tidspress, og at ubehaget for mekler ved å være i 

konfliktsonen mellom partene bidrar til å forsterke effekten.  

5.4.3 Avsluttende kommentar  

Dilemmaet vi står i er dermed at norsk lov på den ene siden synes å legge noen uheldige 

føringer for meklere og at den ikke i tilstrekkelig grad ivaretar foreldre i høykonflikt, og på 

den andre siden er det ikke helt klart hvordan loven bedre kunne ivaretatt denne gruppen. Det 

synes fordelaktig med anbefalinger til meklere om også å ta hensyn til relasjonelle og 

emosjonelle aspekter der det er behov for det, og at man bruker det man har av psykologiske 

virkemidler til å støtte foreldrene i å gi seg bedre tid i meklingsprosessen. Her er klinisk 

skjønn og god faglig og etisk refleksjon viktig, både i forhold til juridiske hensyn og i forhold 

til grensen mellom mekling og terapi. Det er en fin balanse mellom å mekle i tråd med 

lovverket som fremhever avtalen og enighet som mål og samtidig ta hensyn til det en vet fra 
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meklingslitteraturen vi har presentert. Bevisstgjøring av potensielle fallgruver vil kunne bidra 

til å opprettholde denne utfordrende balansegangen.  

5.5 Konklusjon  

Vi har i denne oppgaven beskrevet hvordan mekler og foreldre fremstår i én times 

meklingssaker, med høy konflikt. Det er tydelig at disse sakene representerer en stor 

utfordring for meklere. Ingen av foreldrene møter til mer enn én time, selv om noen gjør 

avtale om dette. Heller ingen av foreldrene kommer frem til noen avtale gjennom den ene 

timen de benytter seg av.  

Har vi funnet noe som kan bidra til at mekler kan være mer til hjelp for disse foreldrene som 

er i høy konflikt? Vi har diskutert ulike fremgangsmåter for å møte emosjoner og utforske 

konfliktene slik at foreldrene kan være reelle forhandlingspartnere. Hvorvidt en mer utbredt 

bruk av disse metodene ville gitt resultater i vårt utvalg kan vi ikke si, men det kan tenkes at 

mekleren kunne fått en bedre allianse med foreldrene. Denne alliansen kan bidra til at 

foreldrene blir mer innstilt på å jobbe for å komme til en enighet. Som nevnt tidligere 

avsluttes mange meklinger prematurt. Mye tyder på at rammene meklere jobber under ikke er 

gode nok i disse tilfellene. For det første er konfliktnivået for stort til at foreldrene skal kunne 

klare å utforme en avtale i løpet av én time. For det andre kan den sterke orientering på 

avtalen som skal utformes, heller enn den bakenforliggende konflikten, gjøre at meklere ikke 

klarer å være foreldrene til hjelp. Det kan være forståelig at foreldre ikke benytter seg av mer 

enn den obligatoriske meklingstimen. Mekling kan oppleves som sterkt ubehagelig, og noe en 

ikke ønsker å gjenta. En blir sterkt eksponert for konflikten, og det kan hende at det ikke 

oppleves som ”verd det” å møte til flere timer. En kan tenke seg at disse timene også oppleves 

ubehagelige for mekler. Det kan bidra til at også mekler vegrer seg mot å fortsette den 

konfliktfylte meklingen og det kan ikke utelukkes at foreldrene blir påvirket av meklers 

implisitte signaler om ubehag.  

Vi som ikke er meklere møtte materialet i oppgaven som psykologistudenter, og tolket timene 

innledningsvis med briller som begynnende terapeuter. Vår frustrasjon gav seg ofte uttrykk i 

at mekler ikke benytter seg av terapeutiske grep for å lette på situasjonen. Vi har drøftet 

grenselandet til terapi, og vi har pekt på nødvendigheten av at meklere benytter seg av flere 
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terapeutiske grep i møte med foreldre som her i høy konflikt. Det synes nødvendig for å være 

dem til bedre hjelp.  

Vårt materiale representerer en gruppe foreldre som i følge enkelte amerikanske teoretiske 

retninger regnes som uegnede for mekling. Påvirker dette norske mekleres innstilling til å 

mekle for denne gruppen? Er foreldre i høykonflikt uegnede for mekling? Vi ønsker ikke å 

tenke at disse foreldrene er uegnede eller bør ekskluderes, men at sakene stiller høye krav til 

mekler, og til foreldrene. Foreldre har alt å vinne og lite å tape dersom de før meklingen er i 

høykonflikt. Det er også denne gruppen som trenger mest hjelp. Målet i slike saker bør være å 

opprette en god allianse med begge foreldrene, slik at en får mandat til å fortsette å mekle 

utover den ene frivillige timen. Resultatene fra vår studie kan tyde på at foreldre i høykonflikt 

som kun møter til èn time mekling ikke kommer til enighet. Det trengs mer tid for å hjelpe disse 

foreldrene. 
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