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Sammendrag 

Forfatter: Monica Hagen 

Tittel på hovedoppgave: Foreldre i mekling. En kvalitativ studie av 8 én-times 

meklinger 

Veilederes navn: Odd Arne Tjersland, Wenche Gulbrandsen 

Denne studien er ment som et bidrag til den prosesskunnskap som etterlyses på 

meklingsfeltet. Problemstillingene har vært som følger: Primært: 1) Hvordan kommer 

konflikt og samarbeid til uttrykk mellom parter som møter til mekling ved 

samlivsbrudd, og som kun tar imot tilbud om én time? og 2) Hva karakteriserer disse 

parenes generelle fremtreden overfor mekler? Og sekundært: 3) Hvordan responderer 

meklerne på parenes uttrykk for konflikt og enighet? Materialet er hentet fra 

databasen til FORM-prosjektet, og består av 8 lydopptak av meklingssamtaler, der 

parene søker mekling i forbindelse med oppløsning av ekteskap, og der de kun velger 

å møte til denne ene obligatoriske timen. Utover det å ha hentet råmateriale fra 

FORMs database, har undersøkelsen vært utført på selvstendig grunnlag. Studien har 

hatt som målsetting å utlede kategorier forankret i datamaterialet, som utgangspunkt 

for videre forskning.  Den er av en eksplorerende karakter, og følger grovt sett de 

retningslinjer for analyse og konseptualisering som skisseres i Grounded Theory 

(Charmaz, 2008). Analysen resulterte i til sammen 11 kategorier, noen med 

identifiserte variasjoner. Jeg fant uttrykk for sakskonflikt, relasjonskonflikt og 

samarbeid hos parene, ulikheter i deres generelle fremtreden med hensyn til åpenhet 

og lukkethet/unngåelse, samt aktive og passive responser fra mekler i møte med 

konflikt og enighet, inkludert et skille mellom nøytrale og ikke-nøytrale tilnærminger. 

I tillegg til å fungere som et utgangspunkt for videre forskning, kan beskrivelsene 

være relevante som hypoteser eller ”briller ” for meklere i møte med separerende par. 

Dette gjelder kanskje spesielt illustrasjoner av relasjonskonflikt og generell lukkethet 

eller unngåelse hos par som møter til mekling, inkludert implisitte uttrykk for 

sakskonflikt og uklarhet i forbindelse med enighet. Studiens beskrivelser belyser også 

noen aktuelle tilnærmingsmåter til disse fenomenene, og enkelte nyanser ved 

forståelsen av nøytralitet i mekling.  
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1. Innledning 

Mekling ved skilsmisse har vært obligatorisk i Norge siden 1. januar 1993 

(ekteskapsloven). Siden den gang har ordningen vært gjenstand for en rekke 

endringer, og det har foregått verdifull kunnskapsutvikling både i Norge (Bengtson, 

2004; Birkeland, Brekke & Tjersland, 1999; Ekeland & Myklebust, 1997b,c,d; 

Smørdal & Thuen, 2004; Walther & Skahjem, 2008) og i andre land (for 

oversiktsartikler, se Irving & Benjamin, 2002; Sbarra & Emery, 2006). Likevel 

gjenstår flere spørsmål, blant annet med hensyn til hvilke rammevilkår ordningen bør 

ha, og hvordan man ellers kan sikre best mulig resultater. Kunnskap som etterlyses er 

blant annet om selve meklingsprosessen; hva ved mekling er det som virker på hvilke 

par, og hvordan? Dette arbeidet er et forsøk på å bidra med noe i denne sammenheng, 

gjennom en dybdeanalyse av hva som skjer i noen få meklingskasus, og med fokus på 

parenes reaksjonsmåter og generelle fremtreden. 

1.1 Foreldremekling 

Foreldremekling reguleres av bestemmelser i ekteskapslovens § 26 og barnelovens §§ 

51-55, med tilhørende forskrifter. Kort oppsummert er det bestemt at alle foreldre 

med barn under 16 år, uansett samlivsstatus, skal møte til felles mekling ved brudd, 

og før det reises sak for retten om tvister som omhandler barn. Formålet skal være å 

komme frem til skriftlige avtaler om foreldreansvar, bosted og samvær. Det skal 

utstedes en meklingsattest etter én time, som utløser visse rettigheter. Dette gjelder 

fylkesmannens behandling av separasjonssøknaden, retten til utvidet barnetrygd, og 

muligheten til å bringe saken inn for domstolene. Dersom foreldrene ikke blir enige i 

løpet av denne første timen, skal de likevel oppfordres til å mekle i inntil tre timer. 

Ved behov kan det også gis tilbud om ytterligere tre timers mekling. Det at 

meklingsattesten skal utstedes etter kun én time, er en relativt ny bestemmelse, 

iverksatt 1. januar 2007 (Meklingsforskriften) 

I 2007 var det totalt 17 252 avsluttede meklinger mellom foreldre. Mekling 

ved separasjon eller skilsmisse var grunnlaget i 42 prosent av sakene, oppløste 



 7

samboerskap sto for 26 prosent, og 32 prosent omhandlet foreldre som ville reise sak 

for retten. De fleste meklingene blir avsluttet etter den ene timen som er obligatorisk 

(Mekling for foreldre, 2008) Beregninger viser at ca. 21 000 barn opplever at 

foreldrene flytter fra hverandre hvert år. I tillegg kommer eventuelle særkullsbarn 

som bor i samme husholdning, og også særkullsbarn som opplever brudd mellom 

samboende uten felles barn. Det totale antall barn som årlig involveres i samlivsbrudd 

er derfor vanskelig å beregne, men har vært anslått til å ligge et sted mellom 27 000 

og 30 000 barn. (Noack, 2002). Andelen barn som bor med bare én av foreldrene er i 

2008 vel 25 prosent. Av disse bor cirka 17 prosent med enslige foreldre, mens 8 

prosent bor i såkalte nyfamilier, der mor eller far har giftet seg på nytt eller fått ny 

samboer. (Befolkningsstatistikk, 2008). Gjennom mekling har man altså mulighet til 

å hjelpe mange barn og foreldre. Når man i tillegg vet at det er nær sammenheng 

mellom foreldrekonflikter og barns psykiske helse og utvikling (bla. Barber & Demo, 

2006; Emery, 1999; Grøholdt, Ekeberg, Wichstrøm, & Haldorsen, 1998; Thuen, 

1997), og at konfliktnivået også påvirker foreldrenes helse etter bruddet (Amato, 

2000, ref. i Braver, Shapiro & Goodman, 2006; Thuen, 1997), fremstår mekling som 

et potensielt svært viktig tiltak for å fremme god tilpasning hos barn og voksne i en 

slik situasjon. Men virker det?  

Nyere oversiktsartikler konkluderer med at mekling har effekt (Bengtson, 

2004; Irving & Benjamin, 2002; Sbarra & Emery, 2006), for eksempel ved at flere 

par blir enige om avtaler rundt barn, enigheten etableres raskere, avtalene holdes 

lengre, partene er mer tilfredse med ordningen og avtalen, og ved at den barnet ikke 

bor hos i større grad forblir involvert; alt sammenliknet med par som har fått 

barnefordelingssaken avgjort i retten. Når det gjelder foreldrenes tilpasning, og 

kvaliteten på samarbeidet om barna, har man imidlertid ikke kunnet påvise slike 

forskjeller (bl.a Walton, Oliver & Griffin, 1999) Metodiske svakheter knyttet til 

forskingen gjør dessuten funnene uklare. Man har forsket på grupper som ikke 

nødvendigvis er sammenliknbare, effektmålene varierer, og det foreligger heller 

ingen klar og tydelig avgrensning av intervensjonen, altså meklingen. Likevel synes 

det altså å være enighet om at mekling virker, og forskerne har derfor i større grad 

begynt å rette fokuset mot selve meklingsprosessen: For hvem og under hvilke 
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betingelser virker mekling best? Hva virker på hvem og hvordan? (Bengtson, 2004; 

Irving & Benjamin, 2002; Sbarra & Emery, 2006). Jeg vil komme nærmere tilbake til 

denne forskningen under punkt 2.3, og konstaterer bare her at det er langt igjen før 

man kan svare på disse spørsmålene.  

Norske effektstudier konkluderer også med at mekling virker (Ekeland & 

Myklebust, 1997c,d; Tjersland, 1992). For eksempel fant Ekeland & Myklebust 

(1997c,d) at mekling i Norge er effektivt, ut fra det mål som loven skisserer, nemlig å 

komme frem til avtaler rundt barn. Nærmere bestemt fant de at man lykkes med dette 

i cirka 8 av 10 saker. Prosessforskingen er dessuten mangelfull også her i landet, og 

flere av de norske forfatterne etterlyser slik kunnskap, spesielt i forhold til håndtering 

av saker med høyt konfliktnivå (Birkeland, Brekke & Tjersland, 1999; Ekeland & 

Myklebust, 1997b,c,d; Smørdal & Thuen, 2004; Tjersland, 1992; Walther & 

Skahjem, 2008). Walther og Skahjem (2008) peker i tillegg på utfordringer knyttet til 

den nye meklingsordningen, nemlig det å motivere ambivalente eller motvillige par 

til å ta imot flere enn den ene obligatoriske timen. I sin undersøkelse finner de at 

antall konsultasjoner pr. sak har gått dramatisk ned etter at ordningen ble innført, og 

at dette spesielt gjelder de mest konfliktfylte sakene (barnelovsmeklinger før 

eventuell rettssak). De konkluderer med at lovendringene foreløpig ikke har hatt den 

tilsiktede effekt, som var økt fleksibilitet med den hensikt å kunne bruke mer tid på 

de mest kompliserte meklingene. Norske forfattere problematiserer også det formål 

med mekling som skisseres i loven (Birkeland, Brekke & Tjersland 1999; Ekeland, 

1994; Tjersland, 1992). Det hevdes at avtaleenighet ikke nødvendigvis innebærer 

bedre foreldresamarbeid, og at et press mot slik enighet i stedet kan bli en barriere for 

reell problemløsning. Videre at meklingens mål bør være nettopp samarbeid mellom 

foreldre, eller best mulig foreldreskap etter et samlivsbrudd. I følge Bengtson (2004) 

eksisterer det relativt store forskjeller i meklingsfeltet når det gjelder nettopp selve 

målet for arbeidet. 
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1.2 Presentasjon av oppgaven  

1.2.1 Utgangspunkt, mål og problemstillinger 

Bakgrunnen for dette arbeidet var en generell interesse for foreldresamarbeid etter 

samlivsbrudd, og etter hvert også mekling, gjennom erfaringer fra hovedpraksis på 

familievernkontor. Her fikk jeg høre om og observere utfordringer knyttet til 

mekling, og jeg fikk også selv erfare noe av dette gjennom samtaler med separerte 

foreldre som trengte hjelp til å håndtere samarbeidet. Én av de utfordringer jeg ble 

konfrontert med i praksis, var tilnærmingen til konflikt i slike saker. Blant meklerne 

fanget jeg dessuten opp en generell misnøye med den nye meklingsordningen, og en 

opplevelse av mindre suksess begrunnet med manglende alternativer når foreldre 

avstår fra tilbud om flere timer. Parallelt med hovedpraksis oppsøkte jeg professor dr. 

philos Odd Arne Tjersland, og fikk informasjon om FORM-prosjektet: Et 

forskningsprosjekt på foreldremekling ved samlivsbrudd, som har som formål å 

frembringe kunnskap om kompliserte meklingssaker og hvordan disse kan håndteres. 

Det var gjennom dette møtet jeg fikk ideén om å gjøre et hovedoppgavearbeid som 

kanskje kunne bli et lite bidrag til meklere som treffer separerende par.  

FORM-prosjektet var ennå i en tidlig fase da jeg påbegynte mitt 

hovedoppgavearbeid, og basen var derfor begrenset. Jeg valgte å ta utgangspunkt i et 

avgrenset utvalg av de tilgjengelige sakene, nemlig meklinger etter ekteskapsloven 

der partene bare møtte til én time. Gikk det an å studere hvordan parene fremsto i 

disse timene, og identifisere noen reaksjonsmåter som det kan være hensiktsmessig 

for meklere å se etter? Og sekundært: Var det mulig å anskueliggjøre noen 

meklerresponser på slike identifiserte uttrykk hos parene? Utgangspunktet for denne 

hovedoppgaven var dermed å gjennomføre en eksplorerende studie av noen få 

meklingskasus, med spesiell fokus på parenes fremtreden, og med det overordnede 

mål å bidra med noe til den prosesskunnskap som etterlyses. Utover det å ha hentet 

råmateriale fra FORMs database, har studien vært utført på selvstendig grunnlag, og 

er ikke å betrakte som et delarbeid innenfor dette prosjektet.  Problemstillingene ble 

som følger: 
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Primært: 

1. Hvordan kommer konflikt og samarbeid til uttrykk mellom parter som møter til 

mekling ved samlivsbrudd, og som kun tar imot tilbud om én time?  

2. Hva karakteriserer disse parenes generelle fremtreden overfor mekler? 

Sekundært: 

3. Hvordan responderer meklerne på parenes uttrykk for konflikt og enighet? 

1.2.2 Definisjoner, avgrensninger og struktur 

Mekling vil i denne oppgaven forstås som:  

En prosess, styrt av en nøytral tredje part, som skal hjelpe foreldre med å 

komme til enighet om gode løsninger for seg selv og sine barn etter et 

samlivsbrudd (En noe omskrevet versjon av Bengtson, 2004, s.6) 

Meklingsbegrepet begrenses altså til å angå foreldremekling, selv om mekling også 

benyttes på en rekke andre områder. Bruken av begrepet konflikt vil henspeile på 

interpersonlige konflikter, og avgrenses fra intrapsykiske konflikter. Definisjoner av 

dette begrepet presenteres under pkt 2.1.1. Oppgaven begrenses også til å dreie seg 

om voksne parter etter samlivsbrudd. Tema som barns reaksjoner på brudd mellom 

foreldre, og barn som deltakere i mekling, vil derfor ikke bli berørt, og heller ikke 

spesielle forhold rundt foreldre som møter til mekling før det reises sak for retten. 

Jeg vil innlede denne oppgaven med en presentasjon av utvalgt teori og empiri 

fra områder som har vært sentrale i mitt arbeid. Videre vil jeg beskrive hvordan jeg 

har gått frem for å belyse problemstillingene, nærmere bestemt hvordan jeg har valgt 

materiale og tilnærming, hvordan analysene er gjennomført, og hvordan jeg har valgt 

å organisere resultatene. Deretter følger en resultatpresentasjon, med hovedvekt på 

samtaleutdrag og kategoribeskrivelser. En fullstendig presentasjon av kategorier med 

analytiske notater ligger dessuten vedlagt. Til slutt vil jeg diskutere hvordan de 

observasjoner jeg har gjort kan ha relevans for mekling, samt metodiske 

begrensninger ved studien 
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2. Utvalgt teori og empiri 

I denne delen av oppgaven vil jeg presentere teori og empiri fra områder som har 

vært sentrale i mitt arbeid. Dette gjelder primært konflikt og konfliktforståelse, 

reaksjoner på samlivsbrudd, og foreldresamarbeid ved samlivsbrudd, men også 

meklingsprosess og meklingsmetodikk. Hensikten er ikke å redegjøre uttømmende 

for disse tema, men å sette arbeidet inn i en teoretisk og empirisk sammenheng. 

2.1 Konflikt og konfliktforståelse 

2.1.1 Hva er konflikt?  

Konflikt kommer av det latinske confligere, som betyr strid eller sammenstøt. Det 

eksisterer flere definisjoner av begrepet, der ulike aspekter vektlegges, men det er 

ikke enighet om ingen generell og samlende definisjon (Nordhelle, 2006). Eksempler 

på definisjoner er: 

En konflikt er en kollisjon mellom interesser, vurderinger, handlinger eller

 innstillinger (de Bono, 1986, ref. i Nordhelle 2006, s. 20) 

Konflikter er uoverensstemmelser som innebærer spenninger i og mellom 

mennesker (Hammerich & Frydensberg, 2006, s. 10) 

Vi kan snakke om konflikt når forskjeller mellom mennesker som er 

avhengige av hverandre, oppleves som uforenlige 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) 

Ekelands (2004) definisjon er bygget på en analyse av sentrale forutsetninger for at 

konflikt oppstår, og samsvarer i stor grad med de elementer Nordhelle (2006) trekker 

frem. Her følger en kort beskrivelse av disse: Forskjeller i konflikt er ofte knyttet til 

interesser og behov, men det kan også dreie seg om ulikheter i for eksempel 

egenskaper, væremåter, tanker eller følelser. For at en konflikt skal oppstå, må 
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forskjellene i tillegg oppleves som uforenlige, eller hindrende for en eller begge 

parter. I tråd med dette beskrives avhengighet som det at en persons væremåte eller 

handling får konsekvens for den andre. Krav til samarbeid fører unngåelig til 

gjensidig avhengighet, og jo større grad av opplevd avhengighet det er mellom to 

personer, dess større er sannsynligheten for konflikt. Avhengighet er derimot ikke 

nødvendigvis en balansert størrelse i relasjonen. Dette fører videre til elementet makt, 

eller maktubalanse, som henspeiler på det at en av personene i en relasjon har større 

mulighet til å få sin vilje gjennom. Makt øker sannsynligheten for konflikt, men blir 

det først når den dominerende part oppleves å ville gjennomføre sin vilje på en måte 

som er uønsket for den andre. Til slutt er spenning og følelser et element som trekkes 

frem som nødvendig i konflikt. 

En konflikt inneholder altså mange aspekter og nyanser, og er derfor vanskelig 

å beskrive med få setninger. Det synes å være enighet i litteraturen om at konflikt 

forutsetter forskjeller som oppleves uforenlige, mens de andre elementene ikke ser ut 

til å ha like bred støtte (deBono 1986, ref. i ref. i Nordhelle 2006; Hammerich & 

Frydensberg, 2006; Nordhelle 2006). Avhengighet, spenninger/følelser og makt anses 

likevel som svært relevante aspekter ved konflikter i meklingssammenheng. 

Samlivsbrudd er så å si alltid en emosjonell utfordring (se punkt 2.2), og spørsmål 

rundt barn kan oppleves som svært betydningsfulle for begge parter. Å ha felles 

ansvar for barn etter et brudd krever dessuten samarbeid, og innebærer dermed 

gjensidig avhengighet. Når det gjelder makt, er det en del par som har med seg en 

historie og ubalanse fra samlivet. Dette kan dreie seg om overgrep eller vold, men 

også om mindre alvorlige uttrykk. Maktubalanse under mekling kan sannsynligvis 

også være mer situasjonsbestemt, for eksempel knyttet til hvem som tok initiativ til 

bruddet, hvem som har mest kunnskap om mekling og foreldresamarbeid etter et 

brudd, og hvem som har kommet lengst i prosessen, og dermed fremstår som psykisk 

sterkere. Jeg vil også anta at mor kan ha en form for statusmakt i 

meklingssituasjonen, da det fortsatt ligger en oppfattelse i vår kultur om at kvinnen er 

den mest naturlige omsorgsgiver. Makt anses altså som sentralt for forståelsen av 

konflikter mellom foreldre etter samlivsbrudd, men vil, av begrensningshensyn, 

likevel ikke bli viet spesifikk oppmerksomhet i dette arbeidet. 
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2.1.2 Hvordan forstå konflikt? 

Konfliktforståelse regnes av flere som en forutsetning for god konflikthåndtering 

(Ekeland 2004; Nordhelle, 2006, 2007), og vil i denne delen bli belyst gjennom 

temaene typer konflikt, årsaker til konflikt, konfliktens dynamikk og reaksjoner på 

konflikt. 

Ulike typer konflikt 
I litteraturen redegjøres det for ulike typer av konflikt, blant annet interessekonflikter, 

verdikonflikter, faktakonflikter og pseudokonflikter (Ekeland, 2004; Nordhelle, 2006; 

Taylor, 2002). Hammerich & Frydensberg (2006) påpeker at konflikter så å si aldri er 

rene eksempler på noen av disse kategoriene, og opererer derfor i stedet med begrepet 

konfliktdimensjoner. Det hensiktsmessige ved denne tenkningen kan illustreres ved 

følgende eksempel på én konflikt vedrørende bosted/samvær; der partene har 

forskjellige interesser (begge vil ha barnet boende hos seg), ulikt verdisyn (omkring 

hva som er gode ordninger for barn), og forskjellig oppfatning av situasjonen 

(hvorvidt far har vært tilstrekkelig involvert i omsorgen for barna). I følge Taylor 

(2002) involverer de fleste familiekonflikter alle de nevnte kategorier eller 

dimensjoner. 

Pseudokonflikter er ikke konflikter i egentlig forstand, og oppstår når partene 

opplever at det eksisterer uenighet uten at dette er tilfellet. Konfliktene kan være både 

tilsiktede og utilsiktede, og er ofte et resultat av uklar eller fraværende 

kommunikasjon (Ekeland, 2004; Nordhelle, 2006). Et eksempel på pseudokonflikt i 

mekling kan være når en av partene sier seg uenig i det meste uten at man helt forstår 

hvorfor. I følge Sbarra og Emery (2006, 2008) kan dette være et uttrykk for det de 

kaller tilknytningsrelatert gjenforeningsatferd (attachment- related reunion behavior), 

der en av foreldrene desperat forsøker å holde fast i forholdet ved å gjøre 

konsekvensene av bruddet store for den andre. Jeg kommer nærmere tilbake til dette 

fenomenet. Her skal det lede videre til en annen vanlig inndeling av konflikter, 

nemlig mellom saks- og personkonflikter (Ekeland, 2004), eller oppgave- og 

relasjonskonflikter (Jehn, 1995; Peterson & Befahr, 2003) Saks- eller 

oppgavekonflikter dreier seg om saksorienterte forhold som ikke tas personlig, og 
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som ikke involverer spenning eller emosjoner i særlig grad. Konfliktene er knyttet til 

selve oppgaven eller saken, og involverer forskjeller i synspunkt, ideer og meninger. I 

person- eller relasjonskonflikter er det følelsene som dominerer, og temaene oppleves 

ofte som personlige. Konfliktene er knyttet til personaliserte uoverensstemmelser 

eller oppfattelser av mellommenneskelig uforenlighet, og inkluderer oftest spenning, 

irritasjon og uvilje, uavhengig av selve oppgaven. (Ekeland, 2004; Jehn, 1995; 

Peterson & Befahr, 2003). Hammerich & Frydensberg (2006) opererer med 

begrepene instrumentelle- og personlige dimensjoner, og fremhever dermed at disse 

fenomenene ikke utelukker hverandre. En konflikt kan ha både saksorienterte og mer 

person-/relasjonsorienterte elementer, og det kan ofte være vanskelig å vite hva som 

er årsak og hva som er virkning (Ekeland, 2004). En saksuenighet kan bygge seg opp 

til å bli en relasjonskonflikt, for eksempel naboene som blir uvenner på grunn av 

uenighet rundt hugging av et tre. På den annen side kan en underliggende 

relasjonskonflikt komme til uttrykk gjennom pseudokonflikter på saksnivå som i 

eksempelet over, eller den kan forsterke en reell sakskonflikt. Det er naturlig å tenke 

at relasjonskonflikt, eller personlige dimensjoner i konflikt, er svært vanlig i mekling, 

og at de færreste av uenighetene kan betegnes som rent saklige. Videre at muligheten 

for pseudokonflikter er stor, som følge av tilknytningsrelatert gjenforeningsatferd, og 

destruktiv eller manglende kommunikasjon knyttet til samlivet og/eller bruddet 

Årsaker til konflikt 
Det er vanskelig å si noe samlet om årsaker til konflikt, da forfattere opererer med 

ulike forklaringsnivåer. Nordhelle (2006) vektlegger i stor grad forklaringer på 

individnivå, som opplevelsen av å ikke bli verdsatt, manglende evne eller vilje til å ta 

den andres perspektiv, intrapsykiske konflikter, rigiditet i samspill, behovet for å 

dominere, egoisme, og destruktiv atferd. I tillegg nevner hun destruktive 

kommunikasjonsmønstre som en årsak til konflikt. Andre forfattere er skeptiske til en 

slik individfokusert tilnærming, til konflikter generelt og til samlivsbrudd spesielt 

(Ekeland, 2004; Sbarra & Emery, 2008). Sbarra og Emery (2008) hevder en sentral 

årsak til konflikt ved separasjon er forskjeller mellom partene i opplevd tiknytning 

(attachment disparity), altså at den ene vil ha et brudd, mens den andre definitivt ikke 

ønsker dette. Tjerslands (2007) erfaring er at det nesten alltid eksisterer en liten 
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forskjell mellom partene på dette området, det vil si at den ene ønsker bruddet mer 

enn den andre, selv om avstanden varierer. 

Årsaker til konflikt mellom parter etter samlivsbrudd kan trolig oppsummeres 

slik: På den en siden handler det om objektive interessekonflikter; man kan for 

eksempel ikke dele verken barn eller hjem to. På den andre siden dreier det seg om 

negative følelser knyttet til erfaringer fra parforholdet og/eller atskillelsen. Par som 

kommer til mekling har et samliv bak seg som har resultert i brudd, og som det er 

naturlig å anta at har inneholdt elementer av destruktivt samspill. Konflikter kan være 

knyttet til slike erfaringer fra parforholdet og/eller være situasjonsbestemt som følge 

av reaksjoner knyttet til bruddet (se punkt 2.2). I tillegg kan partenes individuelle 

egenskaper spille inn. 

Konfliktens dynamikk 
En konflikt er i kontinuerlig bevegelse. Når konflikten utvikler seg i negativ retning 

over tid, kalles det opptrapping eller eskalering. En faktor som bidrar til opptrapping, 

er bevegelse fra saklig diskusjon til personangrep, eller fra sak- til personkonflikt slik 

det er beskrevet over. En annen er gjensidig destruktiv argumentveksling, og en tredje 

er negativ fortolking av den andre, eller etablering av fiendebilder. Dette er en 

kognitiv feilkilde som kort fortalt går ut på å tolke den andres intensjoner og 

kvaliteter som unyansert negative, og sine egne som positive. Etter hvert som 

konflikten eskalerer blir den opprinnelige uoverensstemmelsen nærmest usynlig, og 

det hele dreier seg i stedet om å vinne over motparten (Hammerich & Frydensberg, 

2006; Nordhelle, 2006). Uttrykk for nedtrapping eller deeskalering av konflikt er 

også sentralt i mekling. En viktig årsak til at konflikten trappes ned, er at partene 

bevisst går inn for en endring. De kan opptre forsonende, og/eller unngå og gå inn i 

de destruktive samhandlingsmønstrene. Selv om dette gjelder kun én av partene, kan 

det virke dempende på konflikten. Andre årsaker til nedtrapping er forflytning av 

konflikten over på et felles problem (etablering av felles fiende) og ren utmattelse 

(Nordhelle, 2006).  

Noen par som møter til mekling er kanskje utmattet av en langvarig konflikt, 

eller de har forsonet seg med hverandre på andre måter. Andre par er midt i en 
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opptrapping, og gir uttrykk for stor grad av personkonflikt. Dette kan ha sammenheng 

med hvor lang de har kommet i sin bearbeidelse av bruddet (jf. punkt 2.2) 

Reaksjoner ved konflikt 
Mennesker reagerer forskjellig ved konflikt, avhengig av blant annet personlighet og 

erfaringer, men også kontekst. (Harmmerich & Frydensberg, 2006; Taylor 2002). Tre 

grunnleggende reaksjonsmønstre som nevnes i litteraturen er kamp, flukt og åpenhet, 

der kamp for eksempel innebærer å angripe, ta igjen eller forsvare seg, flukt kan være 

å trekke seg tilbake eller opptre ettergivende, og åpenhet er å møte konflikten på en 

direkte måte, ved å erkjenne den, konfrontere den, og holde kontakten med den andre. 

Når det gjelder kamp og flukt, skilles det mellom automatiske/implusive og 

valgte/overveide reaksjoner: Det er stor forskjell på å trekke seg tilbake eller ta igjen 

fordi man vurderer det som det fornuftigste å gjøre i den gitte situasjonen, og det å 

reagere på samme måte ut fra frykt eller vane. Åpenhet kan også forekomme som en 

relativt spontan reaksjon, for eksempel hos svært tillitsfulle mennesker. (Harmmerich 

& Frydensberg, 2006; Nordhelle, 2006; Taylor 2002).  

Par i konflikt utvikler gjerne automatiske interaksjonsmønstre. Wile (1993, ref. 

i Taylor, 2002) beskriver tre slike: det gjensidig tilbaketrekkende mønsteret, det 

gjensidig anklagende/sinte mønsteret, og det mer komplementære krav-

tilbaketrekningsmønsteret. Hos gjensidig tilbaketrukne par, der begge reagerer med 

flukt, blir konflikttema sjelden gjenstand for diskusjon, og partene føler seg ofte 

isolert og ute av stand til å snakke om hva som plager dem. Hos gjensidig 

anklagene/sinte par, der begge reagerer med kamp, har de fleste konflikter en tendens 

til å eskalere slik det er beskrevet over. Par som interagerer på den siste måten, der 

den ene responderer med kamp og den andre med flukt, vikler seg inn i en 

selvoppfyllende felle. Jo mer den ene forsøker å komme seg unna konflikten, dess 

mer følger den andre etter, og omvendt.  

Partenes reaksjoner på konflikter etter samlivsbrudd, vil trolig avhenge av 

forhold som konfliktens innhold og opplevde betydning, individuelle tendenser i 

møte med konflikt, automatiske interaksjonsmønstre mellom partene, og grad av 

negative følelser knyttet til erfaringer fra parforholdet og/eller atskillelsen. Også 

årsaken til konflikten, og hvorvidt den er i en fase av opp- eller nedtrapping, kan ha 
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sammenheng med reaksjoner knyttet til bruddet. I det følgende vil jeg belyse teori og 

empiri som nettopp omhandler reaksjoner og reaksjonsforløp ved samlivsbrudd.  

2.2 Reaksjoner ved samlivsbrudd 

Et samlivsbrudd utløser ofte sorg og sterke svingninger i følelseslivet. Alle de 

grunnleggende følelsene kan være involvert, som angst, sinne, tristhet, skam og 

skyld, men også positive følelser som glede, iver og ømhet. Dette ka være forvirrende 

og utmattende. (Stålsett, 2007). Skilsmisse og separasjon er på topp av Holmes og 

Rahes (1967, ref. i Braver, Shapiro & Goodman, 2006) velkjente rangering av 

livshendelser, og fører altså med seg et høyt stressnivå. Det er derfor kanskje ikke så 

overraskende at samlivsbrudd innebærer en trussel for helsen. Skilte personer har 

større risiko for fysisk og psykisk sykdom, selvmord, bilulykker, alkoholisme, drap 

og generell dødelighet (bl.a. Bloom, Asher & White, 1978; Gove, Style & Huges, 

1990; Hemstrom, 1996; Joung et al., 1997; Kposowa, Breault & Singh, 1995, alle ref. 

i Braver, Shapiro & Goodman, 2006). Forsking viser også at skilte foreldre 

rapporterer om mer depresjon, angst og ulykkelighet (unhappiness) (bl.a. Aseltine & 

Kessler, 1993; Davies, Avis & McAlpine, 1997; Gove & Shin, 1989; Kitson, 1992; 

Lorenz et al., 1997; Simon & Marcussen, 1999, alle ref. i Braver, Shapiro & 

Goodman, 2006). I en norsk undersøkelse fant Thuen (1997) at omtrent en tredjedel 

av skilte personer sliter med relativt store problemer så lenge som to år etter bruddet  

Reaksjoner på samlivsbrudd vil selvfølgelig variere, blant annet avhengig av 

hvilken innstilling man har hatt til samlivet (grad av tilfredshet), hva som er 

bakgrunnen for bruddet, hvilke omkostninger og eventuelle gevinster man forventer 

som følge av separasjonen (grad av strukturell forpliktelse), og hvorvidt man er den 

som forlater eller den som blir forlatt. I tillegg vil individkarakteristikker som 

tilknytningsorientering, selvaktelse og grad av sensitivitet for avvisning, kunne 

påvirke opplevelsen, og dermed reaksjonene (Vangelisti, 2006). For eksempel er det 

vist at menn med unngående tilknytningsorientering rapporterer om mindres stress 

etter brudd enn andre (Simpson, 1990, ref. i Vangelisti, 2006) 
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2.2.1 Modeller på reaksjonsforløp ved samlivsbrudd 

Reaksjonsmønstre ved samlivsbrudd beskrives ofte i faser eller stadier, på samme 

måte som bearbeiding av krise og sorg (Ekeland, 1994; Rollie & Duck, 2006; 

Tjersland, 1992, 2007). Tjersland (1992, 2007) beskriver en slik fasemodell, som 

bygger på Wiseman (1975, ref. i Tjersland 1992). Den inneholder stadiene: 1) 

fornektelse, 2) følelser av tap og depresjon 3) sinne og ambivalens, 4) reorientering 

(begynnende aksept), og 5) akseptering. Tjersland (1992, 2007) fremhever at det ofte 

er vanskelig å oppnå enighet rundt ordninger for barn når en eller begge parter er i 

”sinne og ambivalens”, og at muligheten for å nå frem med et tilbud om hjelp øker 

betraktelig når begge er i ”reorientering”. Videre påpeker han at fasetekningen først 

og fremst er nyttig fordi den har gjenkjenningsverdi, og at det er viktig å ha klart for 

seg at forløpet hos den enkelte vil variere. Rollie & Duck (2006) kritiserer i tillegg 

slike stadiemodeller for å være for generelle, behandle reaksjoner på samlivsbrudd 

som noe kvalitativt forskjellig fra andre menneskelige prosesser, og å se bort fra den 

kontekst bruddet foregår innenfor. 

Sbarra & Emery (2006) beskriver med en to-delt (ikke-fase) modell for 

forståelse av reaksjoner etter samlivsbrudd. På det kognitive nivå kan skilsmisse true 

personens oppfatning av livet som meningsfylt og forståelig. Den separerte beveger 

seg fra en tilstand av usikkerhet og forvirring til en gjenopprettet følelse av mening, 

forståelse, mestring og optimisme, gjennom konstruksjon av en organisert og 

sammenhengende historie, som tillater helhetlig integrering av tanker og følelser. I 

forhold til det emosjonelle nivå understrekes den alltid eksisterende muligheten for 

gjenforening etter et samlivsbrudd, noe som skiller denne formen for tap fra for 

eksempel dødsfall. Sorgprosessen karakteriseres av en syklisk bevegelse mellom tre 

konkurrerende følelser; kjærlighet og lengten, tristhet, og frustrasjon og bitterhet. 

Disse følelsene avtar i intensitet over tid, og tapet anses som bearbeidet når 

emosjonell integrering oppnås; når personen har tilgang til og anerkjenner de tre 

følelsene, uten å bli overveldet av dem. Modellen peker også på forskjeller i 

reaksjoner mellom den som forlater og den som blir forlatt, der den som forlater 

forventes å ha mindre intense følelser, da han eller hun allerede har startet 

bearbeidingen gjennom forberedelser. (Emery, 1994, ref. i Sbarra & Emery, 2006). 
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Teori og empiri på vanlige reaksjoner ved samlivsbrudd, kan si noe om hvor 

partene er når de møter til mekling. Det kan gi en ramme for fortolkning av den atferd 

som kommer til uttrykk, og en mulighet for mekler til å kunne intervenere på en 

hensiktsmessig måte. Som Tjersland (1992, 2007) påpeker er det likevel viktig å 

huske på at reaksjoner og forløp vil variere hos det enkelte individ, og hos det enkelte 

par.  

2.3 Foreldresamarbeid etter samlivsbrudd 

En formålsbegrenset definisjon på foreldresamarbeid om barn etter samlivsbrudd kan 

være ”Å handle sammen på en koordinert måte … for å nå felles mål…” (oversatt og 

begrenset fra Argyle, 1991, s 4), der målene dreier seg om best mulige oppvekstvilkår 

for felles barn. I meklingslitteraturen refererer foreldresamarbeid til det samspill 

separerte foreldre har vedrørende felles barn, og inkluderer både holdninger og atferd 

(Adamsons & Paysley, 2006). Samarbeidsforholdet kommer til uttrykk både når 

begge foreldrene er sammen med barnet, når foreldrene er sammen uten barnet (som 

ofte er tilfellet ved mekling), og også når en av foreldrene er alene sammen med 

barnet (skjult foreldresamarbeid).  

Ahrons & Rodgers (1987, ref. i Adamsons & Pasley, 2006 og Ekeland, 1994) 

har beskrevet fem typer samarbeidsforhold mellom foreldre etter separasjon: Gode 

venner; foreldre som har et vennskapelig forhold og samarbeider på alle områder, 

samarbeidende kollegaer; foreldre som samarbeider om foreldreskapet men som har 

lite kontakt eller stor grad av konflikter når de omgås på annen måte, sinte assosierte; 

foreldre med høyt nivå av sinne og fiendtlighet seg imellom, men som likevel 

forsøker å samarbeide om foreldreskapet, og som ofte ender opp med å ha lite kontakt 

for å unngå konflikt, bitre fiender; foreldre som er ekstremt fiendtlige og 

antagonistiske seg i mellom, og som opplever høyt nivå av konflikt også i 

foreldreskapet, oppløst duo; foreldre som unngår kontakt fullt og helt, og der den ene 

ofte flytter til et annet geografisk sted. Maccoby og Mnookin (1992, ref. i Adamsons 

& Pasley, 2006), undersøkte også utbredelsen av sin typologi. De fant at omtrent en 

fjerdedel av separerte foreldre kan karakteriseres som samarbeidsorienterte, en 
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tredjedel som konfliktorienterte, en tredjedel som parallelle (stort sett sammen med 

barna hver for seg), og det resterende som mikset (høyt nivå av både antagonisme og 

støtte). Samlet sett viser forskningen at parallelt foreldreskap er det mest vanlige, og 

at både konfliktorienterte og samarbeidsorienterte foreldre ofte beveger seg over i 

parallelle mønstre over tid. (bl.a. Hetherington & Stanley-Hagan, 1995; Maccoby & 

Mnookin, 1992, begge ref. i Adamsons & Pasley, 2006) 

Par som møter til mekling kan ha en samarbeidende holdning til hverandre. De 

kan vise hverandre respekt og støtte hverandre under drøftingen, og de kan gi uttrykk 

for positive forventninger til foreldresamarbeidet. I litteraturen presenteres to 

konflikthåndteringsstrategier som det er naturlig å anta at er mest utbredt i 

samarbeidsorienterte foreldrerelasjoner, nemlig kompromiss og samarbeid. Det å 

inngå kompromiss er å innta et mellomstandpunkt, der begge aksepterer å få delvis 

medhold i sitt standpunkt og er halvveis fornøyd med resultatet. Betegnelsen 

samarbeid brukes også om en konflikthåndteringsstrategi, der man forsøker å 

avdekke alle interesser, ønsker og behov, og finne frem til en gjensidig fordelaktig 

løsning. I motsetning til kompromiss, der fokus er på en rettferdig fordeling, vil man 

her lete etter nye løsninger som ingen av partene har krevd i utgangspunktet. Slikt 

samarbeid krever trygghet, og en åpen og ærlig dialog. (Nordhelle, 2006). 

2.4 Prosess og meklingsmetodikk 

Jeg nevnte innledningsvis at det eksisterer relativt store forskjeller med hensyn til hva 

som betraktes som målet for mekling (Bengtson, 2004). Det samme gjelder hvilke 

tilnærminger som anses som mest effektive for å nå disse målene (Bengtson, 2004; 

Ekeland & Myklebust, 1997a; Tjersland 1992). Jeg har også referert til forskere som 

hevder at studier av prosess og metodikk er en mangelvare innen mekling, og som 

følgelig etterlyser mer forskning (Bengtson, 2004; Ekeland & Myklebust, 1997b; 

Irving & Benjamin, 2002; Sbarra & Emery, 2006; Smørdal & Thuen, 2004; Walther 

& Skahjem, 2008). I det følgende vil jeg presentere ulike tilnærminger til mekling, 

samt noe av den empiri som finnes på prosessområdet. Til slutt vil jeg kort 

kommentere på fenomenet nøytralitet i mekling. 
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2.4.1 Ulike tilnærminger til mekling 

Det synes å være enighet om at mekling er en prosess, styrt av en nøytral tredje part, 

som har til hensikt å hjelpe foreldre med å komme til enighet om avtaler rundt barn  

(Bengtson, 2004). Ekeland & Myklebust (1997a) nevner også andre fellestrekk, som 

tilrettelegging av en optimistisk arbeidsatmosfære (kontekstualisme), at tilbudet bør 

være frivillig, og at partenes selv må beholde ansvaret for konflikten og løsningene. I 

det følgende vil jeg fokusere på forskjellene innen meklingsfeltet, ved å beskrive 

ulike meklingsmodeller. Tilnærmingene trenger imidlertid ikke betraktes som 

motsetninger. Flere forfattere (bl.a. Bengtson, 2004; Ekeland, 1994; Ekeland & 

Myklebust 1997a; Nordhelle 2007; Taylor, 2002) fremhever at det er fullt mulig å 

kombinere elementer fra de ulike modellene, og at dette til og med er å foretrekke.  

Problemløsende og forhandlingsorienterte tilnærminger 
Målet i disse tilnærmingene er å hjelpe parene å løse konkrete problemer, gjennom 

identifisering av problemene og bruk av forhandlingsstrategier. Svakheten ved slike 

tilnærminger er først og fremst at den mangler verktøy for håndtering av 

følelsesmessig ubalanse. I tillegg er det en ulempe at den heller ikke fokuserer på å 

hjelpe partene med å forbedre sin samarbeidsrelasjon. (Nordhelle 2007; Taylor, 

2002). 

Prosedurale modeller 
Prosedurale modeller tilsvarer de problemløsende og forhandlingsorienterte, men 

legger til den dimensjon at forhandlingene skal styres gjennom en rekke fastlagte 

stadier. Den underliggende antakelse er at meklingen vil bli vellykket dersom mekler 

og deltakere følger prosedyren slik den er beskrevet. Svakheter ved disse modellen 

tilsvarer de som er beskrevet for problemløsende- og forhandlingsorienterte 

tilnærminger, i tillegg til de problemer som følger av selve regelstyringen. (Nordhelle 

2007; Taylor, 2002). 

Terapeutiske modeller 
Den underliggende antakelsen i disse modellene er at det er nødvendig å tilrettelegge 

for endringer i partenes væremåte og/eller relasjonen dem i mellom, før man kan løse 
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den aktuelle konflikten. Kommunikasjonstrening kan være viktig. Det samme gjelder 

innsikt og følelsesmessig aksept ved emosjonelle blokkeringer. Enkelte går enda 

lengre og inkluderer ren terapi. Den terapeutiske meklingen opprettholder et 

strukturelt grep, men inkluderer i tillegg arbeid med følelser og relasjon. (Nordhelle 

2007; Taylor, 2002).  

Transformative tilnærminger 
Det primære målet i disse tilnærmingene er å arbeide med relasjonen mellom partene, 

og konfliktløsning regnes som sekundært. Mekler følger ingen forutbestemt struktur, 

men møter i stedet partene der de er, og fokuserer på å fremme ”empowerment” og 

”recognition”. Målet er å styrke partenes bevissthet om egenverd og 

konflikthåndtering, og gjennom dette å utvikle evne og vilje til økt medfølelse og 

anerkjennelse av den andre. (Nordhelle, 2007; Taylor, 2002).  

Narrative meklingsmodeller 
I likhet med transformative tilnærminger er endring og prosess hovedfokus i narrative 

meklingsmodeller. Konfliktforståelsen skiller seg imidlertid fra transformative og 

andre tilnærminger, ved at konflikter sees på som konstruert gjennom historier, og at 

det er disse narrativene som skaper partenes virkelighet. (Taylor, 2002; Winslade & 

Monk, 2001, ref. i Nordhelle 2007). Winslade (2004) hevder narrativ mekling 

innebærer å invitere partene inn i historier om samarbeid, og fremhever at dette bør 

gjøres før man ser på de problemer som trenger en løsning.  

Interaktive tilnærminger 
En grunnleggende antakelse innenfor interaktive tilnærminger til mekling er at 

positivt utfall er umulig så lenge interaksjonsprosessen er negativ. I tråd med dette 

antas det at endringer i retning av en positiv, åpen og helhetlig dialog, øker 

sannsynligheten for reell konfliktløsning (Taylor, 2002). For å bidra til en slik 

endring hos paret, må mekler møte paret der de er, altså må intervensjonen tilpasses 

situasjonen på ethvert tidspunkt. Mekler må derfor være svært oppmerksom på den 

interaksjon som finner sted under samtalen, for eksempel ved å legge merke til 

partenes relasjon; hvor distanserte eller nære fremstår de?, kommunikasjon; hvordan 
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snakker de med hverandre? hvordan oppstår blokkeringer i kommunikasjonen, og 

hvordan løses de?, transparens; hvor åpne og ærlige er de? hvor mye tildekkes? 

respekt; gir de uttrykk for respekt og empati for hverandre, eller er de fanget av sinne 

og forsvar? Også mekler betraktes som en del av interaksjonen, og dermed antas det 

at enhver intervensjon, eller mangel på intervensjon, vil endre dynamikken i 

samtalen. Mekler kan bruke grep fra flere ulike tilnærminger, så lenge de er tilpasset 

situasjonen. Det anses likevel som nødvendig at mekler forstår de modeller og den 

teoretiske referanseramme han eller hun benytter, og bringer denne forståelsen med 

seg inn i meklingen. (Taylor, 2002).   

Saksorienterte vs. relasjonsorienterte tilnærminger til mekling 
Det eksisterer altså flere forskjellige meklingsmodeller, med ulike innfallsvinkler til 

det å hjelpe foreldre å komme til enighet om avtaler rundt barn. Forskningen på 

området er for mangelfull til at man kan si noe sikkert om tilnærmingenes relative 

effektivitet, (Sbarra & Emery, 2006; Taylor, 2002) og det viser seg også at de fleste 

meklere benytter elementer fra flere enn én modell (bl.a. Kruk, 1998, ref. i Irving & 

Benjamin, 2002). Det man imidlertid har funnet, er et generelt skille mellom 

tilhengere av terapeutiske og mer strukturerte modeller (Kruk, 1998; Neilson, 1994, 

begge ref. i Irving & Benjamin, 2002). Dette indikerer kanskje at man kan dele 

modellene inn i saksorienterte og mer relasjonsorienterte tilnærminger til mekling, en 

inndeling man finner hos flere forfattere (Bengtson, 2004; Ekeland & Myklebust, 

1997a; Tjersland, 2007) Taylor (2002) hevder at det i disse dager foregår et 

paradigmeskifte på meklingsfeltet, fra de styrende, forhandlende, prosedurale og 

problemløsende tilnærmingene (her kalt saksorienterte), til mer interaktive, 

transformative og unike tilnærminger (her kalt relasjonsorienterte). I følge Bengtson 

(2004) har man i Norge vekslet mellom en saksorientert tilnærming, og en tilnærming 

som tillater emosjonelle og historiske tema. Ekeland & Myklebust (1997a) hevder 

derimot at den norske meklingen først og fremst er saksorientert, og knytter dette til 

den formelle struktur den er pålagt gjennom lover og forskrifter. Også Tjersland 

(2007) hevder det norske meklingsfeltet primært er orientert mot sak og 

avtaleenighet.  
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Man vet altså ikke hvilken meklingsmodell som er mest effektiv i forhold til 

måloppnåelse. Dette vil sannsynligvis også variere avhengig av type sak, slik at det 

spørsmål man bør stille er kanskje ikke hvilken modell som er overlegen, men i stedet 

hvilke tilnærminger som passer til hvilke saker, eller hva ved mekling som virker på 

hvilke par og hvordan. I det følgende vil jeg belyse disse spørsmålene gjennom en 

presentasjon av forskning på meklingsprosessen 

2.4.2 Forskning på meklingsprosessen 

Få studier har adressert spørsmålet om hva som virker på hvem og hvordan, og man 

vet derfor ennå lite om dette (Taylor, 2002; Irving & Benjamin, 2002). Slik kunnskap 

er imidlertid av stor betydning, blant annet fordi det kan bidra til generell 

metodeutvikling, og gi meklere større mulighet til å tilpasse sine intervensjoner. 

Så hvilken tilnærminger passer til hvilke saker? Til tross for mangelfull 

forskning, finner man mange synspunkter på dette i litteraturen. Kort oppsummert 

hevdes det at relasjonsorienterte tilnærminger egner seg best i saker der konfliktene i 

stor grad defineres som et relasjonelt problem (relasjonskonflikt), altså i saker med 

høy grad av mistillit og negative holdninger, dårlig kommunikasjon og emosjonell 

ubalanse (Ekeland, 2004; Ekeland & Myklebust, 1997b; Nordhelle, 2007). Det finnes 

noe evidens for at en relasjonsorientert tilnærming til mekling gir best resultater. 

Kressel, Frontera, Forlenza, Butler og Fish (1994) undersøkte utfallet av en 

”avtaleorientert stil” (fokus på avtaleenighet og streng nøytralitet; i tråd med 

saksorientert tilnærming) og en ”problemløsende stil” (fokus på forståelse av 

grunnlaget for konfliktene, og villighet til å avstå fra streng nøytralitet i saker med 

høyt konfliktnivå; i tråd med relasjonsorientert tilnærming), og fant at den 

problemløsende eller relasjonsorienterte tilnærmingen ga mer frekvent og varig 

avtaleenighet, samt større tilfredshet med meklingserfaringen, enn den avtale- eller 

saksorienterte tilnærmingen. Nesten halvparten av sakene i denne studien ble definert 

som høykonfliktsaker, noe som kan indikere støtte til påstanden om at 

relasjonsorienterte tilnærminger egner seg best i slike saker. Irving og Benjamin 

(2002) påpeker at  generaliserbarheten til disse resultatene er begrenset, da det dreier 

seg om en enkelt studie med et lite utvalg. Likevel mener de det samlet sett er 
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empirisk støtte for å hevde at terapeutiske (relasjonsorientert) tilnærminger gir større 

sannsynlighet for gode avtaler enn de mer strukturerte (saksorienterte).  

Gale og kolleger (2002, ref. i Bengtson 2004) fremhever flere faktorer som 

betydningsfulle i mekling. Dette gjelder forhold ved mekler, som personlighet, 

kompetanse, kulturell bakgrunn, alder og kjønn, forhold ved partene, som 

personlighet, sosiale ferdigheter, kulturell bakgrunn, alder og kjønn, forhold ved 

konteksten, som hvilken instans meklingen er knyttet til, hvorvidt meklingen utløser 

rettigheter, og eventuelle nylig inntrufne hendelser, og forhold ved selve meklingen, 

som meklers strukturelle organisering av timen (bør være god, men fleksibel),  

meklers responser på sosioemosjonell påvirkning (bør innebære forståelse og 

utforsking av både egne og partenes følelsesmessige reaksjoner), og fokusering på 

innholdet i avtalen (bør omfatte drøftinger av sentrale tema og konkrete detaljer, ut 

fra et helhetlig og langsiktig perspektiv).  

Når det gjelder partene er selvsagt også relasjonelle forhold sentrale, og i den 

forbindelse vil jeg nevne to nylig gjennomførte studier: Bickerdike og Littlefield 

(2000, ref. i Irving & Benjamin, 2002 og Sbarra & Emery, 2006, 2008) fant 

sammenheng mellom forskjeller i opplevd tilknytning (attachment disparity) og 

meklingens utfall, via konflikt og problemløsningsatferd. Nærmere bestemt viste de 

at jo større forskjeller det var mellom partene i opplevd tilknytning, dess mer konflikt 

og mindre problemløsningsatferd ble gitt tilkjenne under meklingen, og dess dårligere 

ble resultatet. I tråd med dette fant Sbarra & Emery (2008)  sammenheng mellom den 

ene parts akseptering av bruddet og økt rapportert konflikt hos den andre, noe de 

knytter til fenomenet tilknytningsrelatert gjenforeningsatferd (jf. punkt 2.2).  

Når det gjelder forhold ved selve meklingen, er det vist at denne har en 

tendens til å motvirke kjønnsforskjeller, at meklere har en tendens til å opptre ikke-

nøytralt (bl.a. Dingwall & Greatbach, 1991, ref. i Irving og Benjamin, 2002), og at en 

fellesfaktor av betydning for utfall kan være kvaliteten på relasjonen mellom mekler 

og klient (Irving & Benjamin, 2002). Tjersland (1992) fant at brukere av 

meklingsordningen peker på følgende elementer som virksomme i mekling: hjelp til å 

bedre kommunikasjonen, selve avtalens nytteverdi, det at meklingsprosessen gikk 

over tid, samt meklers nøytralitet og fremtidsfokusering.  
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2.4.3 Nøytralitet i mekling 

Det at mekler skal opptre nøytralt forutsettes i selve meklingsdefinisjonen. Nøytralitet 

regnes derfor som en grunnleggende holdning i mekling (bl.a. Ekeland, 2004; 

Nordhelle, 2006), og fremheves som virksomt av brukerne (Tjersland, 1992). Likevel 

er det vist at meklere har en tendens til å opptre ikke-nøytralt (bl.a. Dingwall & 

Greatbach, 1991, ref. i Irving og Benjamin, 2002), og at dette i noen tilfeller kan være 

positivt for utfallet (jf. Kressel et al., 1994). Nøytralitet i mekling er altså komplisert. 

Nøytralitet betyr at mekler ”ikke skal favorisere en part eller et bestemt resultat 

i prosessen” (Nordhelle, 2006, s. 39). Mekler skal altså opptre upartisk i forhold til 

partenes interesser, og i forhold til konflikten og dens løsninger. Dette innebærer 

blant annet signalisering av en ikke-dømmende holdning overfor begge parter, det å 

gi begge parter tilsvarende oppmerksomhet, og det å unngå å vurdere eller evaluere 

partenes opplevelser, argumenter eller forslag til løsninger. (Nordhelle, 2006). Det er 

trolig kompliserende for nøytralitet i foreldremekling at man både har rett og plikt til 

å vurdere om avtalen er til barnets beste (Rundskriv Q-02/2008).  

 Taylor (2002) hevder nøytralitet kan betraktes som en dimensjon. På den ene 

siden har man det strengt nøytrale, som karakteriseres ved totalt fravær av påvirkning 

og styring av prosess fremfor individer, og som oftest inngår i mer saksorienterte 

tilnærminger. På den andre siden har man det svært utvidede nøytrale, som tillater 

fokus på endring hos partene, og som kan inngå i mer relasjonsorienterte 

tilnærminger til mekling. Med en utvidet nøytralitet kan mekler for eksempel arbeide 

med maktubalanse mellom partene, eller emosjonell ubalanse hos den ene (som 

forutsetter å gi denne mer oppmerksomhet). Taylor (2002) påpeker at normative eller 

evaluerende uttrykk, altså det å fortelle parter hva de kan eller ikke kan gjøre, ikke 

inngår i noen av disse formene for nøytralitet, men i alle tilfeller må betegnes som 

ikke-nøytralitet. Ekeland (2004) hevder en fare ved (streng) nøytralitet er at mekler 

blir passiv og formell; ikke tør å involvere seg eller unngår å opptre støttende, og 

dermed oppleves som fjern, kald og uengasjert. Han fremhever at nøytralitet ikke 

innebærer en slik holdning, men i stedet det å opptre støttende overfor begge parter 

og i forhold til den situasjon de er i.  
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3. Metode 

I denne delen av oppgaven presenteres det utgangspunkt jeg hadde med meg inn i 

forskningen, grunnlag for og fremgangsmåte ved valg av materiale, bakgrunn for valg 

av tilnærming, og en analysedel som har til hensikt å gi innsyn i veien fra rådata til 

resultater.  

3.1 Bakgrunnen for arbeidet 

Bakgrunnen for dette arbeidet var som nevnt en generell interesse for 

foreldresamarbeid etter samlivsbrudd, og etter hvert også for mekling gjennom 

hovedpraksis ved familievernkontor og møtet med FORM-prosjektet. Det jeg leste 

om mekling i denne første perioden, og de erfaringene jeg fikk under hovedpraksis, 

var med på å danne den forforståelse jeg hadde med meg inn i forskningen. Av 

meklingslitteratur gjaldt dette først og fremst Tjerslands (1992) bok ”Samlivsbrudd 

og foreldreskap” og Bengtsons (2004) gjennomgang av meklingslitteraturen, samt 

gjeldende lovbestemmelser og retningslinjer. Jeg dannet meg et inntrykk av mekling 

som utfordrende og konfliktfylt, og der meklere ofte opplever å komme til kort. Jeg 

oppfattet målet med mekling som det å sikre barn en best mulig situasjon etter 

samlivsbrudd, og antok at de aller fleste par ville ha nytte av flere enn én 

meklingstime. 

Med grunnlag i denne forforståelsen var det mye jeg ønsket å undersøke. Jeg 

ønsket å se på potensielt utfordrende situasjoner i mekling, med spesiell fokus på 

konflikt. Videre på hvordan meklere håndterer slike utfordringer, og også på hvordan 

deres responser igjen påvirker partene; altså et interaksjonsfokus. I tillegg ønsket jeg 

å se etter fellestrekk i én-times saker. Samlet sett viste dette seg å være en for 

ambisiøs målsetting innenfor hovedoppgavens rammer, og jeg foretok derfor en del 

begrensninger underveis. Dette vil bli nærmere redegjort for under punkt 3.3  
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3.2 Design 

3.2.1 Valg av materiale 

Mitt materiale er hentet fra databasen til FORM-prosjektet, nærmere bestemt fra de 

lydopptak av meklingssamtaler som basen inkluderer. De 120 familiene i FORM-

prosjektet er rekruttert gjennom utvalgte ansatte ved fem familievernkontor, samt to 

eksterne meklere. Valg av meklere, til sammen tolv, er foretatt på bakgrunn av deres 

lange erfaring og høye kompetanse.  

Det materialet som ligger til grunn for mitt arbeid er 8 lydopptak av 

meklingssamtaler, der parene søker mekling i forbindelse med oppløsning av 

ekteskap, og der de kun møter til denne ene timen. Det dreier seg altså om 8 

forskjellige foreldrepar, og disse mekles av 6 ulike meklere. Det strategiske valget av 

én-times saker bygger på min nevnte interesse for disse. Når det gjelder bakgrunnen 

for valget av meklinger etter ekteskapsloven, var dette først og fremst et resultat av 

praktiske begrensninger: FORM-prosjektet var i en tidlig fase, og det var rett og slett 

flest av disse sakene i basen. Jeg ønsket dessuten å konsentrere meg om én type 

meklinger, slik at ikke utgangspunktet skulle bli for komplisert. Utover dette ble 

sakene tilfeldig valgt. Det opprinnelige utvalget besto av 10 saker, men 4 av disse 

fjernet jeg etter første gjennomhøring: Ett lydopptak var ufullstendig, to meklinger 

endte med at partene ble enige om å jobbe videre med parforholdet, og én sak valgte 

jeg bort fordi jeg satt igjen med tre fra samme mekler, noe jeg anså som uheldig med 

tanke på variasjon. Av disse tre valgte jeg å fjerne en av to samtaler som jeg vurderte 

som relativt like. Jeg fikk deretter tilført 3 nye saker, tilfeldig utvalgt på samme måte. 

Også ett av disse opptakene var dessverre ufullstendig, og jeg endte derfor opp med 8 

saker.  

3.2.2 Valg av tilnærming 

Det var flere grunner til at jeg valgte å gjennomføre en kvalitativ studie. For det første 

foreligger det som nevnt lite empiri på dette området (Bengtson, 2004; Irving & 

Benjamin, 2002; Sbarra & Emery, 2006), og i slike tilfeller anbefales ofte en 

kvalitativ tilnærming (Kvale, 1996; Smith, 2008). For det andre var mitt mål om 
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forståelse av dybde og interaksjon best forenlig med et slikt forskningsopplegg 

(Smith, 2008). For det tredje vurderte jeg det slik at en kvalitativ tilnærming var det 

som passet best til det faktiske datamaterialet.  

Når det gjelder analysemodell falt valget på Grounded Theory (heretter kalt 

GT). Denne metoden består av systematiske retningslinjer for innsamling, 

analysering og konseptualisering av data, som skal føre frem mot teori, eller 

teoretiske kategorier, med forankring i datamaterialet (Charmaz, 2008; Glaser 1992; 

Strauss & Corbin, 1990). Denne strukturen virket tiltrekkende på meg som 

nybegynner, og jeg kjente også til at man i FORM-prosjektet planla å gjennomføre 

analyser med utgangspunkt i GT. I følge Charmaz (2008) egner metoden seg for 

studier av relasjon og interaksjon, og GT syntes dermed forenlig med mitt 

utgangspunkt. I tillegg til GT har mitt arbeid vært inspirert av Suzanne C. Oulettes 

(2003) leksjoner for kvalitativ forskning, som hun baserer på en sammenlikning med 

prosesser innenfor kunstmaling. Disse er: 1) Få ned det du ser der og da, og ta ofte 

noen skritt tilbake for å se om det du nedtegner stemmer med det du iakttar, 2) arbeid 

med helheten, innenfor rammer og med en plan, og husk å balansere forholdet 

mellom elementene, 3) vis arbeidet til andre, og 4) la deg styre av inspirasjon, 

lidenskap og en overbevisning om at arbeidet er betydningsfullt. 

3.3 Analyse 

Intensjonen med denne delen er som nevnt å gi innsyn i veien fra rådata til resultater. 

Jeg har så langt det er mulig forsøkt å presentere prosessen i rett tidsmessig 

rekkefølge, men dette har noen ganger måttet vike for hensynet til en 

sammenhengende og forståelig presentasjon.  

3.3.1 Innledende gjennomhøringer 

Det første jeg gjorde var å høre gjennom alle lydopptakene, for å få et innblikk i hva 

materialet inneholdt. Førsteinntrykket gjorde meg litt betenkt, da det virket som om 

meklingene inneholdt færre uttrykk for konflikt enn det jeg kanskje hadde ønsket. Jeg 

vurderte derfor å bytte ut noe av materialet, eller endre fokus for undersøkelsen, men 
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bestemte meg etter hvert for å holde fast ved det jeg hadde. Noen av sakene måtte 

uansett byttes ut (slik det er beskrevet over), og jeg regnet med at jeg ville oppdage 

flere nyanser og konfliktuttrykk underveis i prosessen. Hvis dette likevel skulle vise 

seg å bli utilstrekkelig, var intensjonen å hente inn flere saker eller andre data. 

Etter flere gjennomhøringer la jeg merke til at det ofte var et misforhold 

mellom den enighet og konfliktfrihet partene ga uttrykk for eksplisitt, og den negative 

stemningen som eksisterte mellom flere av dem. Jeg ble opptatt av hva jeg skulle 

forstå med begrepet konflikt, og merket et behov for mer kunnskap om dette. 

Samtidig ønsket jeg å utsette litteratursøket til etter analysen, i tråd med GTs 

retningslinjer, og valgte derfor et begrenset søk i tidligere leste artikler og på internett 

(Google: konflikt). I artiklene fant jeg igjen begrepet relasjonskonflikt; 

mellommenneskelig uforenlighet uavhengig av selve oppgaven, som oftest inkluderer 

spenning, irritasjon og uvilje (Jehn, 1995; Peterson & Befahr, 2003), noe jeg 

opplevde som svært relevant og beskrivende for det jeg hadde hørt i 

meklingssamtalene. Som et resultat av dette bestemte jeg meg for å lytte etter konflikt 

både på saks- og person/relasjonsnivå i den videre analysen, og også se på hvordan 

enighet kom til uttrykk hos partene, og ble håndtert av mekler. 

På bakgrunn av det relativt omfattende materialet med tanke på dybdeanalyse 

og tidsrammer, bestemte jeg meg deretter for å velge ut 2-3 saker som skulle 

betraktes som ”primærsaker” for analysen. De resterende ville jeg benytte til 

videreutvikling og validering, eventuelt sammen med annet materiale. Primærsakene 

ble valgt ut skjønnsmessig etter 2-3 gjennomhøringer, på grunnlag av oppfattet 

variasjon med hensyn til type konfliktuttrykk, mengde konfliktuttrykk, og opplevd 

kvalitet på samarbeidet med mekler. Med dette som utgangspunkt ble det vanskelig å 

begrense seg til 2-3 saker, og jeg endte derfor opp med 4. Før jeg begynte med selve 

kodingen, nedtegnet jeg også noen arbeidsproblemstillinger eller fokusområder for 

lyttingen. Disse var:  Overordnet: ”Hva karakteriserer én-times saker?”. Deretter: 1) 

Parets fremtreden, med fokus på motsetninger og konflikt, 2) Meklers responser, med 

fokus på konflikthåndtering, utforsking av enighet, og saks vs. relasjonsfokus, 3) 

Parets respons på meklers intervensjoner, med fokus på om de virker åpnende eller 

lukkende 
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3.3.2 Koding av data 

Koding er den prosess der man definerer hva data handler om eller hvilken mening de 

har (Charmaz, 2008). I GT deles kodingen inn i to faser; initial koding og selektiv 

eller fokusert koding. Både under koding og kategorisering brukes dessuten konstant 

komparativ metode, som går ut på å hele tiden sammenlikne data og/eller kategorier 

på langs og på tvers. Strauss & Corbin (1990) opererer også med en tredje form for 

koding; aksial koding. Charmaz (2008) er imidlertid skeptisk til dette, og jeg har i 

denne studien valgt å følge hennes anbefalninger. 

Charmaz (2008) anbefaler også egenhendig transkribering av alt materiale, i 

motsetning til for eksempel Glaser (1992). Da jeg begynte med kodingen hadde jeg 

allerede transkribert én primærsak, men var noe i tvil i forhold til  resten, på grunn av 

tidsbruk og den begrensning det medførte i forhold til å skulle bevege seg raskt fra en 

mekling til en annen. Jeg erfarte imidlertid at det var både lettere og mer presist å 

kode med transkribert materiale, og valgte derfor å følge Charmaz (2008) anbefalning 

også her. Mitt transkriberingsarbeide besto i en ordrett omgjøring av tale til tekst, 

inkludert uttrykk som ”hm” og ”ikke-sant”. Samtalens emosjonelle tone ble også tatt 

med, gjennom nedtegning av pauser, gjentakelser og ikke-verbale aspekter som latter 

og gråt. Dette fordi jeg ønsket å holde muligheten åpen for en psykologisk tolkning 

av samtalen (Kvale, 1997). I to av primærsakene hoppet jeg imidlertid over enkelte 

sekvenser mot slutten, da jeg vurderte innholdet (samtale om formaliteter), som 

mindre interessant. 

Initial koding 
Etter transkriberingen kodet jeg materialet linje-for-linje. Igjen inspirert av Charmaz 

(2008) brukte jeg følgende spørsmål til hjelp: Hva skjer her? Hva gjør deltakerne? 

Hva sier de? Hva kan ligge under disse handlingene og påstandene? Hva er prosessen 

i dette? Jeg forsøkte dessuten å gjøre kodene spesifikke, korte og aktive. Jeg gikk 

gjennom alle primærsakene to ganger, først med fokus på parets fremtreden, deretter 

med fokus på meklers responser/intervensjoner og hvordan paret responderte på 

disse. Rekkefølgen på saksgjennomgangen var tilfeldig, basert på trekning, men 

likevel slik at jeg gjorde meg ferdig med et fokusområde av gangen. Jeg beveget meg 
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dessuten noe frem og tilbake mellom lydopptakene for å sammenlikne det jeg fant, 

spesielt etter hvert som hendelsene ble klarere for meg. Avslutningsvis gikk jeg 

gjennom det bearbeidede materialet, og fant frem til de koder som forekom hyppigst. 

I tillegg valgte jeg ut noen som virket spesielt interessante ut fra 

arbeidsproblemstillingene, og til sammen utgjorde disse kodene grunnlaget for 

fokusert fase. Før jeg gikk videre ba jeg om innspill fra en medstudent i forhold til 

om de kodene jeg hadde plukket ut ga mening, og fikk noen nyttige forslag til 

omformuleringer som jeg benyttet 

Fokusert koding 
Før jeg begynte med selve kodingen i denne fasen, brukte jeg en del tid på å skrive 

memo, analytiske notater, til de utvalgte kodene. Jeg skrev blant annet ned hva jeg 

tenkte skulle inngå i koden, hva den skulle avgrenses fra, noe om underliggende 

antakelser, og noe om forholdet til andre koder. Memoskriving er en sentral del av 

GT (Charmaz, 2008). I tillegg regnet jeg med at den fokuserte kodingen ville bli mer 

effektiv og presis dersom jeg hadde tenkt grundig gjennom hva kodene egentlig 

representerte.  

Med utgangspunkt i disse hyppigst forekomne og spesielt interessante kodene, 

gikk jeg deretter gjennom alle primærsakene en gang til, også i tilfeldig trukket 

rekkefølge, men for alle fokusområdene samtidig denne gangen. Jeg opprettet et eget 

dokument til fokusert koding for hver sak, der jeg skrev ned alle kodene på forhånd, 

og deretter fylte ut med notater under hver kode parallelt med at jeg lyttet til 

lydopptaket og fulgte den initialkodede teksten. Jeg gikk altså ikke gjennom teksten 

linje-for-linje denne gangen, men så heller på helhetlige sekvenser i samtalene, og 

fokuserte spesielt på deler jeg vurderte som interessante. Til slutt skrev jeg en 

avsluttende kommentar til hver sak. I denne fasen ble det mye arbeid på tvers av 

enkeltsaker, og jeg jobbet også parallelt med de analytiske notatene. I tillegg endret 

jeg noe på arbeidsproblemstillingene; jeg gjorde nr. 2 mer generell: ”Hvordan 

responderer mekler på ulike sider ved parets fremtreden?”, og nr. 3 mer spesifikk: 

”Parets respons på meklers intervensjoner, med fokus på om de virker åpnende eller 

lukkende for konstruktive drøftinger av relevante tema” 
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3.3.3 Kategorisering 

For å løfte de fokuserte kodene til kategorier, fortsatte jeg med det arbeidet jeg 

begynte på under den selektive kodingen: Jeg vurderte hvilke av de fokuserte kodene 

som best fanget data, forsøkte ulike måter å organisere kodene på, kuttet ut og slo 

sammen, sjekket med data og tilføyde nye, forsøkte meg på ulike 

betegnelser/formuleringer, og jobbet med definering, avgrensning, konkretisering og 

eksemplifisering av innholdet. Jeg sammenliknet kategorier med data og med andre 

kategorier, og forsøkte også å organisere forholdet mellom elementene innen hver 

kategori, inkludert identifisering av ulike variasjoner. I denne fasen hentet jeg 

inspirasjon og innspill fra den tidligere leste boken ”Samlivsbrudd og foreldreskap” 

(Tjersland, 1992), fra internett (Google: ulike begreper), og fra den tidligere nevnte 

medstudenten.  

3.3.4 Ny datainnhenting 

Teoretisk sampling 
Teoretisk sampling er målrettet innsamling av nye data for å belyse kategoriene. 

Hensikten er å teste om kategoriene holder mål, og å videreutvikle forståelsen av 

dem. Ideelt sett skal man holde på med slik teoretisk sampling til kategoriene er 

”mettet”, det vi si når data ikke lenger gir ny informasjon. (Charmaz, 2008).  

Mitt grunnlag for teoretisk sampling var som nevnt de 4 resterende sakene 

(heretter kalt TSsaker). Fremgangsmåten var at jeg først lyttet til alle samtalene, og 

merket meg likheter og forskjeller i forhold til primærsakene. Deretter gikk jeg 

gjennom dem en gang til, grovtranskriberte deler, og noterte fortløpende forholdet til 

kategoriene i parentes. Også i denne fasen arbeidet jeg mye med sammenlikning, 

hovedsakelig mellom primærsaker og TSsaker, og til slutt skrev jeg en avsluttende 

kommentar til hver. På bakgrunn av disse nye dataene, foretok jeg en ny bearbeiding 

av kategorisettet på samme måte som sist.  Jeg nådde altså ingen metning av 

kategoriene med disse 4 sakene, men jeg fant likevel flere fellestrekk med de primære 

enn det jeg hadde forventet.  
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Dette utkastet til kategorier/resultater, sendte jeg deretter til min veileder. Av 

han fikk jeg råd om å begrense meg en del, og om å gjøre noen av betegnelsene mer 

umiddelbart tilgjengelige for leseren. Jeg fulgte disse anbefalninger, og gjorde også 

litt om på organiseringen. I tillegg formulerte jeg de endelige problemstillingene, med 

unntak av nummer 3 som på dette tidspunkt var bredere, og lød: ”Hvordan 

responderer mekler på parets uttrykk for hhv. konflikt/samarbeid og deres generelle 

fremtreden?” I denne fasen betraktet jeg dessuten alle problemstillingene som 

sidestilte. 

Litteratursøk 
Innenfor GT er det et poeng at litteratursøket skal gjøres etter analysen, da lesningen 

ellers vil kunne virke begrensende på koding og analytisk notatskriving (Charmaz, 

2008). Avslutningsvis gikk jeg derfor gjennom aktuell litteratur på de utvalgte 

områdene: konflikt, reaksjoner på samlivsbrudd, foreldresamarbeid ved 

samlivsbrudd, meklingsprosess/metodikk, samt empiriske studier av mekling. 

Grunnlaget for dette valget var at jeg, etter et innledende søk, vurderte disse 

områdene som mest relevante for problemstillingene. Jeg noterte fortløpende fra de 

ulike tekstene, og forsøkte å knytte materialet opp mot kategoriene. Ut fra dette 

foretok jeg en del presiseringer i de analytiske notatene, og dannet meg et inntrykk av 

hvordan mitt arbeide passer inn i den eksisterende litteraturen.  

3.3.5 Avsluttende endringer 

For å ytterligere videreutvikle og undersøke holdbarheten til kategoriene, planla jeg 

opprinnelig å intervjue meklere med lang erfaring. Gjennom dette ønsket jeg å sjekke 

hvordan meklere forsto de betegnelsene jeg hadde satt på kategoriene, og om de ga 

mening for de som jobber med mekling til daglig. Jeg gjennomførte ett slikt intervju 

men en mekler fra mitt hovedpraksissted, men fikk imidlertid ikke til å intervjue flere 

innenfor tidsrammen. Jeg valgte derfor i stedet å betrakte intervjuresultatene som 

innspill fra en kollega. På bakgrunn av disse innspillene endret jeg betegnelsen på én 

av kategorivariasjonene. 
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I løpet av selve skriveprosessen har jeg også gjort noen endringer i 

kategorisettet, primært i form av begrensning. Dette er i tråd med det Charmaz (2008) 

sier om at den analytiske prosess fortsetter gjennom det skriftlige arbeidet, men 

skyldes nok likevel primært en erkjennelse av at jeg hadde favnet for vidt gitt 

oppgavens rammer. Jeg bestemte meg derfor for å konsentrere presentasjonen om 

parets fremtreden under mekling, ved å fjerne siste halvdelen av problemstilling 3, og 

ellers betrakte denne som sekundær. Jeg valgte også å ta vekk parkategorien 

”Maktmisbruk”, da denne ble svært plasskrevende både å teorifeste og å illustrere. 

3.4 Organisering av resultatene 

Analysen resulterte i til sammen 11 kategorier, noen med identifiserte undergrupper 

eller variasjoner. Syv av disse kategoriene er funnet på tvers av materialet; altså er de 

ikke knyttet til enkeltsak. Dette gjelder alle kategorier og variasjoner under 

problemstilling 1 og 3. De fire resterende kategoriene; samtlige under problemstilling 

2, er funnet på langs i materialet. Disse inneholder bilde- eller typebeskrivelser på 

bakgrunn av én eller flere enkeltsaker, og med utgangspunkt to grunnkategorier.  

Problemstilling 1: Hvordan kommer konflikt og samarbeid til uttrykk mellom parter 

som møter til mekling ved samlivsbrudd, og som kun tar imot tilbud om én time?  

• Kategori: Sakskonflikt 

o Variasjon: Eksplisitt uttrykk for sakskonflikt 

o Variasjon: Implisitt uttrykk for sakskonflikt 

• Kategori: Relasjonskonflikt 

o Variasjon: Eksplisitt uttrykk for negativ holdning til den andre 

o Variasjon: Implisitt uttrykk for negativ holdning til den andre 

o Variasjon: Selvforsvar som respons på den andres uttrykk 

o (Fjernet variasjon: Maktmisbruk) 

• Kategori: Samarbeid 

o Variasjon: Eksplisitt uttrykk for enighet 

o Variasjon: Implisitt uttrykk for enighet 
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o Variasjon: Eksplisitt uttrykk for positiv holdning til den andre 

o Variasjon: Implisitt uttrykk for positiv holdning til den andre 

Problemstilling 2: Hva karakteriserer disse parenes generelle fremtreden overfor 

mekler? 

• Grunnkategorier: Åpenhet og lukkethet/unngåelse 

• Typekategori: ”Samspillende avklarethet” 

• Typekategori: ”Trå oss ikke for nære” 

• Typekategori: ”Vi gjør bare som di sier, vi” 

• Typekategori: ” Ikke kom her og kom her” 

Problemstilling 3 (sekundær): Hvordan responderer meklerne på parenes uttrykk for 

konflikt og enighet?  

Responser på uttrykk for konflikt og enighet rundt saksforhold: 

• Kategori: Å utforske sakskonflikt eller enighet 

o Variasjon: Å hjelpe paret med å finne sin egen gjennomtenkte løsning 

o Variasjon: Å involvere seg direkte i saksdrøftingen 

• Kategori: Å la være å utforske sakskonflikt eller enighet 

Responser på uttrykk for relasjonskonflikt: 

• Kategori: Å intervenere aktivt i møte med relasjonskonflikt 

• Kategori: Å intervenere passivt eller la være å intervenere i møte med 

relasjonskonflikt 

På-tvers kategoriene (problemstilling 1 og 3) vil bli illustrert gjennom samtaleutdrag 

med tilknyttede kommentarer, og følgelig ikke gjennom en fullstendig gjengivelse av 

definisjoner og analytiske notater. Dette fordi jeg ønsker å vektlegge hensynet til 

leselighet og gjenkjennelse fremfor streng presisjon, inspirert av det Kvale (1997) 

skriver om kjedelige kvalitative forskningsrapporter, blant annet: 

Det er ofte kjedelig å lese intervjustudier … Frykten for subjektive tolkninger 

kan føre til at rapporten blir en søvndyssende rekke utolkede sitater, hvor 
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forskeren avholder seg fra teoretiske tolkninger som om det var en farlig form 

for spekulasjon (s. 179) 

En fullstendig oversikt over kategorier med definisjoner og analytiske notater ligger 

vedlagt. Samtaleutdrag er valgt ut på bakgrunn av vurdert egnethet som illustrasjon 

på en gitt kategori, eller en gitt variasjon av en kategori. Utdragene er forenklede 

utgaver av den opprinnelige transkriberte versjonen, igjen av hensyn til leselighet. 

Eventuelle utelatelser er markert med tre prikker. På-langs kategoriene eller 

typekategoriene (problemstilling 2) vil i større grad bli presentert i sin opprinnelige 

form, det vil si at bildebeskrivelsene gjengis i sin helhet. Grunnkategoriene 

kommenteres imidlertid bare kort, og det henvises igjen til vedlegget for en 

grundigere beskrivelse av disse.  

Kategoripresentasjonen vil grovt sett følge ovennevnte struktur hva gjelder 

beskrivelser under problemstilling 1 og 2. Kategorier under den sekundære 

problemstilling 3, vil bli belyst sammen med problemstilling 1. Hovedfokus i den 

totale resultatpresentasjonen ligger på problemstilling 1 og 2, både hva angår valg av 

utdrag og omfang av kommentarer, men likevel slik at også alle kategorier under 

problemstilling 3 belyses. 
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4. Resultater 

I denne delen av oppgaven vil jeg presentere resultatene, som i hovedsak består av 

kategorier med tilknyttede analytiske notater. Jeg vil starte med en kortfattet 

beskrivelse av generelle karakteristikker ved meklingene i materialet, og deretter gå 

videre til selve kategoribeskrivelsen, som er organisert slik det er beskrevet over. 

Resultatene fra litteraturstudiet er presentert under punkt 2.  

4.1 Generelle karakteristikker ved meklingene  

Materialet inneholder i all hovedsak meklinger med lavt konfliktnivå. Partene 

fremstår generelt sett som enige, i alle fall om de mest sentrale spørsmålene som 

foreldreansvar, bosted og samvær. 2 par har skrevet avtale før de kom, og 4 par har 

allerede drøftet de fleste tema. I 5 av de 8 sakene har den ene av partene flyttet ut når 

de møter til mekling, altså bor 3 av parene fortsatt sammen. 4 av parene oppgir enten 

mor eller far som initiativtaker til bruddet, 3 oppgir begge, og i én sak tematiseres 

ikke dette spørsmålet. I halvparten av sakene fremstår én eller begge parter som 

følelsesmessig uavklarte, vurdert ut fra partenes eksplisitte utsagn og hvorvidt de 

viser tap av kontroll i form av sinne, angrep eller gråt (jf. Tjersland, 1992). Ingen av 

partene oppgir å ha ny kjæreste, eller å ha kontakt med advokat. Når det gjelder 

forventninger til mekling, vurdert ut fra partenes eksplisitte utsagn og hvorvidt de 

synes henholdsvis åpne og engasjerte eller lukkede og skeptiske innledningsvis i 

samtalen, er 2 av parene positivt innstilt, 4 negativt innstilt (gir uttrykk for at de 

betrakter mekling som en formalitet de må gjennom), hos ett par er det manglende 

samsvar mellom partene på dette spørsmålet, og i én sak er det vanskelig å avgjøre. 

4.2 Kategoribeskrivelser 

Hvordan kommer konflikt og samarbeid til uttrykk mellom parter som møter til 

mekling ved samlivsbrudd, og som kun tar imot tilbud om én time?

Sakskonflikt Relasjonskonflikt Samarbeid 
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• Eksplisitt uttrykk for 

sakskonflikt 

• Implisitt uttrykk for 

sakskonflikt 

• Eksplisitt uttrykk for 

negativ holdning til den 

andre 

• Implisitt uttrykk for 

negativ holdning til den 

andre 

• Selvforsvar som 

respons på den andres 

uttrykk 

• Eksplisitt uttrykk for 

enighet 

• Implisitt uttrykk for 

enighet 

• Eksplisitt uttrykk for 

positiv holdning til den 

andre 

• Implisitt uttrykk for 

positiv holdning til den 

andre 

 

Hva karakteriserer disse parenes generelle fremtreden overfor mekler?

Åpenhet 

• ”Samspillende avklarethet” 

 

Lukkethet/unngåelse 

• ”Trå oss ikke for nære” 

• ”Vi gjør bare som du sier, vi” 

• ” Ikke kom her og kom her” 

 

Hvordan responderer meklerne på uttrykk for konflikt og enighet? 

Saksforhold 

• Å utforske sakskonflikt eller enighet 

o Å hjelpe paret med å finne sin egen 

gjennomtenkte løsning 

o Å involvere seg direkte i 

saksdrøftingen 

• Å la være å utforske sakskonflikt eller 

enighet 

Relasjonskonflikt 

• Å intervenere aktivt i møte med 

relasjonskonflikt 

• Å intervenere passivt eller la være å 

intervenere i møte med 

relasjonskonflikt 

 

 



 40

I det følgende vil jeg begynne med en presentasjon av illustrasjoner og beskrivelser 

knyttet til problemstilling 1 og 3, av hensyn til fremstillingen. Deretter følger 

bildebeskrivelsene under problemstilling 2. 

4.2.1 Partenes uttrykk for konflikt, og meklers responser på disse 

Varianter av sakskonflikt og meklers håndtering av disse 
Mor: Vi er litt uenige om denne separasjonstiden, vi, hva den egentlig er. … 

(…) 

Mor: Jeg mener det er en tenkepause 

Far: Det er ikke jeg helt enig i at det er / Mor samtidig: Men det er ikke han enig i  

Dette er et eksempel på ”Sakskonflikt” (se vedlegg), som kort oppsummert gjelder 

partenes uttrykk for uenighet i forhold til en sak eller et tema det anses som 

betydningsfullt å komme til enighet om. Her er partene uenige i spørsmålet om hva 

en separasjon innebærer, et tema jeg har vurdert som relevant for 

foreldresamarbeidet. Motsetningen i dette eksempelet kommet åpent og tydelig til 

uttrykk fra begge parter, og regnes derfor som ”Eksplisitt uttrykk for sakskonflikt” 

(se vedlegg). Uenigheten formidles også på en saksorientert, informativ måte, uten 

samtidige uttrykk for spenning og følelser. Paret fremstår som enige om at de er 

uenige om dette, blant annet ved at de konstaterer det samtidig. Eksempelet regnes 

derfor som en ren sakskonflikt, selv om det kan være at partene har følelser knyttet til 

dette som ikke uttrykkes. Dette blir imidlertid spekulasjon. Videre til et utdrag fra en 

annen meklingssamtale: 

Mor: …  Så vi ser for oss … hver torsdag til fredag, og annenhver torsdag til 

søndag, eventuelt med forlengelse til mandag, hvis vi ser at det – vi må se litt an på 

barna liksom, hvis vi ser at det ikke er noe hyggelig å bryte opp den kvelden, så 

kanskje det er bedre å levere i barnehagen på mandag og sånn – se det an litt da 

Far: Ja, og prøve ut litt med barna og se åssen de reagerer på det rett og slett 

Mor: Ja, ikke sant, det er sånn (Far: ja), det er sånn vi har tenkt 

Far: Ja, og for meg også, å levere … den søndag ettermiddagen … også er det helt 

helt tomhet, i stedet for å føle at det glir naturlig over i ny hverdag, ikke sant. Å 
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levere de i barnehagen da mandag morgen, når hverdagen har begynt liksom, da er 

det mer naturlig å dra hver til sitt. Men dette vil vi jo prøve ut og føle på  

Dette er et eksempel på ”Implisitt uttrykk for sakskonflikt” (se vedlegg), som kort 

oppsummert gjelder vage eller tildekkede uttrykk som kan indikere uenighet om 

betydningsfulle tema. Her er temaet samværsordning, som jo regnes som et av de 

viktigste spørsmålene i mekling. Far bekrefter mors fremstilling av deres felles syn på 

saken, men samtidig sier han at det å levere på søndag kan bli vanskelig for han – en 

mulig indikasjon på at han ønsker å utvide helgesamværene til mandag allerede fra 

start. Man får ikke helt tak i hva det er far egentlig mener om dette spørsmålet, noe 

som regnes som et sentralt kjennetegn ved implisitte uttrykk. Hvordan håndterer 

mekler dette?  

Far: Ja, og for meg også, å levere … den søndag ettermiddagen … også er det helt 

helt tomhet, i stedet for å føle at det glir naturlig over i ny hverdag, ikke sant. Å 

levere de i barnehagen da mandag morgen, når hverdagen har begynt liksom, da er 

det mer naturlig å dra hver til sitt. Men dette vil vi jo prøve ut og føle på  

(…) 

Mekler: Så, felles foreldreansvar, og den samværsordningen dere har tenkt er den ene 

uken fra torsdag til fredag og den andre uken fra torsdag til søndag 

Far: I første omgang 

Mekler: Ja, og så er det kanskje litt forskjell. Du tenker på den tomheten som kan 

komme på søndag (Far: mm), og kunne kanskje tenkt deg å begynne med overnatting 

til mandag, eller? 

Mor: Ja 

Far: Eller ikke, eventuelt 

Mekler: Prøve ut? 

Far: Må prøve det litt ut ja, men i første omgang så vil jeg gå for en ordning med 

levering søndag ettermiddag. Fordi at mye av greia for meg har vært at det har vært 

veldig, veldig, veldig mye barn. Og jeg kom rett fra behandling i 2002, hvor jeg har 

hatt et liv som besto av mye rus. Hvor jeg da flytter rett inn med (mors navn), og 

gifter meg og får barn. Fra å komme fra et sted hvor jeg bare har hatt meg selv, til å 
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ha en hel familie å forholde meg til, og små barn, bleiebarn og, hvor det har vært 

utrolig mye for meg da 

Mekler: Stor overgang 

Meklers respons er et eksempel på ”Å utforske sakskonflikt eller enighet” (se 

vedlegg), som gjelder de situasjoner der mekler responderer på slike uttrykk med 

nærmere undersøkelse. Det jeg oppfatter at mekler gjør her, er å formulere eksplisitt 

det hun antar kan være fars implisitt uttrykte ønske, og slik undersøker om det 

foreligger en uenighet som må drøftes. Far avkrefter at dette er hans egentlige ønske, 

og begrunner dette. Mekler responderer da med en aksepterende bekreftelse, og 

signaliserer blant annet med dette at hun ikke favoriserer noe bestemt resultat. Hun 

forholder seg altså nøytral til spørsmålet. Går man til det fullstendige 

samtaleutdraget, ser man at hun også forholder seg nøytral til partene; hun opptrer 

ikke partisk. Meklers respons på denne mulige sakskonflikten, regnes derfor som et 

eksempel på ”Å hjelpe paret med å finne sin egen gjennomtenkte løsning” (se 

vedlegg). Dette er det eneste eksempelet i materialet på at mekler utforsker implisitte 

uttrykk for sakskonflikt, mens det finnes mange tilfeller av at parter uttrykker seg på 

en måte som kan indikere uenighet. For eksempel: 

Far: (foreslår å sette en beløpsgrense på 3000 kroner på felleskontoen, når det gjelder 

uttak/utgifter til fritidsaktiviteter) 

Mor: Men vi snakker jo alltid om hva de skal være med på 

Far: Jo, foreløpig så gjør vi det  

Mekler:(forteller om et program han har sette angående kostnader til 

fritidsaktiviteter) 

Mor: Kan vi ikke bli ferdige i dag a, hæ (fars navn)?  

Far: Jo (trekker på det) 

Mekler: Skal vi satse på å bli ferdig i dag? 

Far: Akkurat samme for meg, jeg jobber 10 minutter unna jeg, for min del, og du 

jobber 2 minutter unna, så 

Mekler: (oppsummerer hva de har igjen, og begynner å snakke om ferie) 
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Mor: Jeg vil at hennes adresse skal være hos meg, fordi da får jeg barnetrygden, og 

det er jeg som handler for henne. Så jeg vet ikke, har du noe imot det eller? 

Far: Jeg har vel ikke tenkt over akkurat det der (litt nølende) 

Mekler (avbryter far, og informerer om regelverket. Går deretter videre til spørsmålet 

om samværsordning) 

Felles for disse utdragene er at partene gir implisitte uttrykk som kan indikere 

uenighet om betydningsfulle tema; henholdsvis håndtering av felleskonto, hvorvidt 

paret skal ta imot tilbud om en ekstra meklingstime eller ikke, og hvor barnet skal ha 

sin adresse. Meklernes responser er eksempler på ”Å la være å utforske sakskonflikt 

eller enighet” (se vedlegg), som gjelder de situasjoner der mekler ikke responderer på 

sakskonflikt eller enighet med nærmere undersøkelse. I disse utdragene handler det 

om å la være å undersøke, eller gjøre eksplisitt, vage eller tildekkede uttrykk som kan 

indikere konflikt. Meklerne responderer i stedet med å skifte tema, til henholdsvis tv-

program om kostnader til fritidsaktiviteter, ferie, og samværsordning. Det å la være å 

utforske sakskonflikt eller enighet kan være en valgt intervensjon, eller det kan være 

mer tilfeldig eller ubevisst. Materialet tillater neppe en differensiering mellom disse, 

men skulle jeg likevel anta noe her, måtte det være at forbigåelsen skyldes meklernes 

uoppmerksomhet. Implisitte uttrykk kan være vanskelig å legge merke til. 

En mer sammensatt konflikt og meklers håndtering av denne 
Mor:… Jeg har vel på en måte lyst til at de etter hvert skal hete (begge etternavnene), 

sånn at de også har mitt navn … 

(…) 

Far: (På spørsmål fra mekler om hva han tenker om det): Det, hmm… De kan jo 

stadig bli påminnet det at mamma og pappa er skilt og sånn da, så jeg vet ikke helt 

om – pause –  Så jeg tenker, (til mekler:) du har kanskje erfaring på dette du også da, 

men jeg tenker at det kanskje kan være lurt å ha noe stabilitet rundt dem i prosessen 

(…) 

Mor: Og hun (barnet) har i over ett år sagt til meg … ”jeg vil også hete (mors 

etternavn), kan jeg hete det?”, sånn helt uavhengig av dette. …Sånn at for meg så er 

det på en måte en sånn følelsesmessig greie at barna også skal bære mitt navn 
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(…) 

Far: (På spørsmål fra mekler om han tror dette blir et problem): Nei, jeg tror ikke det 

altså … Men eh, (barnets navn) sier forskjellig; forrige uke kom hun til meg og sa 

”jeg vil ikke hete (mors etternavn)” … 

(…) 

Mor: … det virker på en måte som hun har fått noe input fra deg i forhold til at det er 

dumt å hete (mors etternavn)…  

Far: Jeg har ikke sagt noe om det jeg 

(…) 

Mor: … jeg føler at det har noe med identiteten til barna og meg å gjøre 

Far:  Ja, men da skifter de jo navn da, sant? 

Mor: Ja 

Far: Det er jo en identitetsendring det 

(…) 

Far: Jo jo, det er som hun sier, at dette er et ganske stort problem … / Mor samtidig: 

ja 

Her er partene uenige i spørsmålet om barna skal få begge foreldrenes etternavn etter 

bruddet, et tema jeg har vurdert det som betydningsfullt å komme til enighet om av 

hensyn til foreldresamarbeidet. Forskjellene gjelder på flere plan; de har ulik 

oppfatning av om datteren ønsker mors etternavn eller ikke (barnet sier en ting til far 

og en ting til mor), ulik forklaring på den uklarhet som har oppstått rundt dette (mor 

tenker det skyldes input fra far, far sier han ikke har snakket med barnet om dette), 

ulike synspunkter på hva som er best for barna (mor mener barn bør ha begge 

foreldrenes etternavn av hensyn til deres identitet, far mener de bør få slippe en 

identitetsendring), og på grunnlag av dette: uforenlige konklusjoner (navnendring 

eller ikke). Konflikten kan ha bakgrunn i ulikt verdisyn (verdikonflikt), der mor 

mener barn bør ha begge sine foreldres navn etter et brudd, mens det virker som om 

far legger større vekt på stabilitet. Deres ulike syn på hvorvidt datteren egentlig 

ønsker mors etternavn eller ikke, indikerer dessuten en parallell faktakonflikt.  
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Mor er tydelig på hva hun ønsker og hvorfor, mens far fremstår som noe uklar, 

og medgir ikke eksplisitt at navnspørsmålet er et konflikttema før helt mot slutten. 

Han gir imidlertid inntrykk av å være uenig med mor hele veien, på det jeg oppfatter 

som en vag og utydelig måte. Dette mest iøynefallende er kanskje at han først sier 

dette ikke kommer til å bli noe problem, for så å si det motsatte. I tillegg fremstår han 

som usikker på, eller tilslørende i forhold til, eget standpunkt, ved å bruke ord som 

”kan” og ”kanskje” og en ”ja-men setning”, og antakelig også ved å spørre mekler 

om råd. Disse uttrykkene er altså eksempler på ”Implisitt uttrykk for sakskonflikt”, 

mens mors uttrykk og fars avsluttende innrømmelse regnes som ”Eksplisitt uttrykk 

for sakskonflikt” (se vedlegg). De mange implisitte uttrykkene gjør det, etter min 

mening, vanskelig å få tak i fars reelle oppfatning av saken og bakgrunnen for denne. 

Allerede fra de utsagn jeg har plukket ut over, aner man at det ligger noe mer bak 

denne uenigheten enn en ren sakskonflikt. Her er litt mer fra det samme 

samtaleutdraget:  

Mor: Fordi at jeg nevnte det en dag ved middagsbordet, siden hun har snakket så 

mye om det før, så sa jeg ”har du lyst til å hete (begge etternavn) sånn som du har 

spurt om”, og da sa hun ja. Og hun har vel en gang snakket med deg (far) én gang 

som hun sa at hun ikke ville det, men når hun etterpå snakker med meg, så virker det 

som hun vil det, men at hun sier at det kanskje er upraktisk og dumt og sånn, det 

virker på en måte som hun har fått noe input fra deg i forhold til at det er dumt å hete 

(mors etternavn). … (Mor fremstår som hektisk under dette utsagnet; snakker fort, og 

trekker knapt pusten mellom setningene) 

Far: (Avbryter) Jeg har ikke sagt noe om det jeg  

Mor: Nei… men før det i det hele tatt ble snakk om skilsmisse sa hun jo at hun ville 

det… (Far kremter) …(Mor fremstår som hektisk på samme måte her)  

(…) 

Mor: Problemet er bare at når jeg tok det opp med deg for en uke siden, så sa du til 

meg at det trodde du ikke at du kom til å skrive under på, fordi du ikke trodde det var 

noen god løsning. Og, det er noe jeg blir veldig lei meg for, for jeg føler at  det har 

noe med identiteten til barna og meg å gjøre  

(…) 
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Mor: (Hever stemmen) Ja, så du trenger ikke sitte her og fortelle henne (mekler) at 

du tror det går i orden, og så kommer vi hjem også går det ikke orden likevel. Det er 

på en måte et spill for galleriet som jeg ikke liker (Far: sukker).  

(…) 

Mor:  Det kommer ikke til å gå i orden, det var i alle fall det han sa hjemme, og så 

sitter han her og sier at – og da vet jo ikke jeg på en måte hva jeg skal tro på, fordi 

man må jo (Oppgitt tonefall)  

(…) 

Far: (Avbryter, med hevet stemme) Jo jo, det er som hun sier, at dette er et ganske 

stort problem / Mor samtidig: ja  

Dette er et eksempel på ”Relasjonskonflikt” (se vedlegg), som kort oppsummert 

gjelder partenes signalisering av negative holdninger og følelser overfor hverandre. 

Mors uttrykk er primært eksplisitte, og består av anklager, mistillitsytringer og andre 

krenkelser. Disse regnes som eksempler på ”Eksplisitt uttrykk for negativ holdning til 

den andre” (se vedlegg). Mor viser også negative følelser gjennom heving av 

stemmen og bruk av et oppgitt tonefall. Fars uttrykk er gjennomgående implisitte, i 

form av kremting, sukking, avbrytelser og heving av stemmen. Ser man hele 

samtaleutdraget under ett, kan man dessuten ane en viss uvilje og resignasjon hos far 

– et inntrykk som forsterkes når det sees i lys av helheten i samtalen. Alle disse 

regnes som ”Implisitt uttrykk for negativ holdning til den andre” (se vedlegg). Far 

kommer i tillegg med en selvforsvarende respons (”jeg har ikke sagt noe om det 

jeg”), i tråd med ”Selvforsvar som respons på den andres utrykk” (se vedlegg).  

Så hva skjer her? Dreier det seg om en saksuenighet med samtidig uttrykk for 

relasjonskonflikt, eller er saksuenigheten et resultat av relasjonskonflikten, og i så fall 

en pseudokonflikt på saksnivå? Fars manglende utdypning av egen oppfatning gjør 

meg nysgjerrig på hvorfor det er så viktig for han at barna ikke skal ha mors 

etternavn, og hva det er som gjør at han fremtrer slik han gjør. Dette kan man bare 

spekulere i: Det kan være at han mener det beste for barna er å slippe å skifte navn, 

men at han ikke tydeliggjør dette tilstrekkelig. Det kan også være at den 

underliggende relasjonskonflikten frembringer sinne og uvilje hos han, og at han føler 
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seg overkjørt av mor på de andre spørsmålene, og slik sett ”trenger” å være uenig / få 

sin vilje gjennom på noen områder. En annen medvirkende faktor kan være meklers 

håndtering av saken, noe jeg kommer tilbake til. Ser man på helheten i samtalen, 

finner man at paret lykkes å bli enig på alle de sentrale spørsmålene, men at en 

liknende dynamikk oppstår under drøfting av flere mindre betydningsfulle spørsmål. 

Når saks- og relasjonskonflikt kommer til uttrykk samtidig slik som her, er det ikke 

nødvendigvis enkelt å identifisere hva som er hva. Jeg kommer tilbake til en drøfting 

av dette skillet i diskusjonen. Hvordan virker så mekler inn i dynamikken mellom 

dette paret?  

Mor: … Jeg har vel på en måte lyst til at de etter hvert skal hete (begge 

etternavnene), sånn at de også har mitt navn. ... 

Mekler: Hva tenker du om det? 

Far: … De kan jo stadig bli påminnet det at mamma og pappa er skilt og sånn da, så 

jeg vet ikke helt om – pause –  Så jeg tenker, du har kanskje erfaring på dette du også 

da, men jeg tenker at det kanskje kan være lurt å ha noe stabilitet rundt dem i 

prosessen 

Mekler:  Hvor gammel er (barnets navn), når er hun født? 

(…) 

Mekler: Ja. Du har vel lov til å gjøre det tror jeg, jeg tror ikke du må ha hans 

underskrift / Far samtidig: jo 

Mor: Jo, begge foreldre 

(…) 

Far: Har du noe erfaring på det du, eller? 

Mekler: Ehm – pause – Nei, altså det er jo en del eldre barn som ikke har vært vant 

til å ha begge navnene, men da tror jeg mer – det jeg tenkte på var to tolv-åringer, 

som – de var ikke vant til det. Men det var to veldig lange og litt sjeldne navn. Så det 

har jo litt å si hvor tungvint det blir, også tror jeg alderen spiller en stor rolle, men 

hvis (barnets navn) allerede har sagt at hun har lyst til å hete det, og mange har jo to 

navn i dag, og unger ønsker seg jo ofte det som andre har, og ikke så mye kanskje – 

Så jeg har ikke så mye erfaring på dette, men jeg vil jo gå ut fra at – pause – det er 

enklere når de er – Nei, jeg vet ikke. 
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Mor: … om de het (begge etternavnene) så mener jeg ikke at de må presentere seg 

som det hele tiden. Men (fornavn, initial og etternavn) for eksempel ikke sant, fordi  

… / Mekler samtidig: (mange bekreftende kortord (nei, ja, mm) i et svært 

anerkjennende tonefall) 

Mekler: Ja, det er jo mange som gjør det sånn, og da synes – høres det veldig mye 

enklere ut både sånn praktisk og, jeg tror også følelsesmessig. Og som du sier, det 

handler jo om å ha navnet til begge foreldrene, og jeg har ikke noen erfaringer på at 

barn har noen negative opplevelser på det altså. Det er jo heller mer at de kan si de vil 

hete begge navnene, så – Det må dere jo – men som du sier det skal ikke skje nå, men 

tror du det blir noe problem, pappa (fars navn) 

Far: Nei, jeg tror ikke det altså … Men eh, (barnets navn) sier forskjellig; forrige uke 

kom hun til meg og sa ”jeg vil ikke hete (mors etternavn)” … 

(…) 

Mor: (Hever stemmen) Ja, så du trenger ikke sitte her og fortelle henne at du tror det 

går i orden, og så kommer vi hjem også går det ikke orden likevel. Det er på en måte 

et spill for galleriet som jeg ikke liker (Far sukker). 

Mekler: Ja, for du er litt engstelig for at dette ikke skal gå i orden 

Mor: Det kommer ikke til å gå i orden, det var i alle fall det han sa hjemme, og så 

sitter han her og sier at – og da vet jo ikke jeg på en måte hva jeg skal tro på, fordi 

man må jo (Oppgitt stemme) 

Far: (Prøver å si noe) 

Mekler: (Avbryter) Men kanskje det er noe med tid 

Far: (Avbryter, med hevet stemme) Jo jo, det er som hun sier, at dette er et ganske 

stort problem / Mekler samtidig: Ja, ja (utålmodig) / Mor samtidig: ja 

Mekler: Ja, kanskje det er noe med tid, altså at når du får tenkt deg litt om, og får litt 

mer tid på det, og får snakket litt om det, og lest litt mer om det, og hørt litt mer om 

det – Jeg kjenner i alle fall ikke til noen negative historier på noen barn som har bytta 

navn. (Far: hmhm, ja (skeptisk tonefall)) – pause – Ja, det var en av de der 

tolvåringene der det var upraktisk, men som sagt det var to spesielle navn med c’er og 

w’er og k’er – pause – vanskelig å skrive (Far mm’er flere ganger med et skeptisk 

tonefall) 
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Mor: Ja, så har de kanskje to fornavn og to lange etternavn i tillegg 

(…) 

Mekler: Ja – hva heter neste da? 

Meklers respons på sakskonflikten er et eksempel på ”Å utforske sakskonflikt eller 

enighet” (se vedlegg), ved at hun responderer på uttrykk for uenighet med nærmere 

undersøkelse: Hun ber om den passive parts synspunkter og om informasjon rundt det 

konkrete saksforholdet, og hun bringer også inn momenter til overveielse (blant annet 

alder, antall navn totalt og lengden på navnene). Mekler vurderes som ikke-nøytral i 

sin tilnærming til sakskonflikten, og dermed som ”Å involvere seg direkte i 

saksdrøftingen” (se vedlegg). Hun synes å favorisere en bestemt løsning, nemlig at 

barna bør få begge etternavnene, og gjennom dette gi støtte til mor. Allerede da 

mekler informerer (feilaktig) om at mor ikke trenger fars underskrift for å 

gjennomføre navnendringen, kan det være at partene opplever henne som 

stillingstakende. Ellers er det nærliggende å tro at de får dette inntrykket underveis, 

gjennom det hun sier, og gjennom hennes sterke anerkjennelse av mors innspill. Et 

par av meklers utspill kan tolkes som anmodninger til far om å akseptere mors 

løsning. Dette gjelder spørsmålet om ”han tror dette blir et problem”, samt det 

avsluttende utsagnet om at han nok bare trenger litt mer tid og kunnskap – et innspill 

som kanskje kan fortolkes i retning av ”for å komme til fornuft”, og dermed oppleves 

som devaluerende/krenkende. Mekler fremstår også som utydelig i sin uttrykksform, 

noe som kan oppleves som utrygt. (”Hva mener hun egentlig?”). I tillegg gir mekler 

vesentlig mer plass til mor, og mye av samtalen fremstår som en dialog mellom de to. 

Partenes reaksjoner på meklers innspill kan også være en indikasjon på at de fortolker 

henne som partisk, ved at far trekker seg tilbake og signaliserer skepsis, mens mor 

utspill kan tolkes i retning av at hun opplever å få medhold, for eksempel ved at hun 

stadig bekrefter det mekler sier (mens far lar være). 

Meklers respons på relasjonskonflikten regnes som et eksempel på ”Å 

intervenere passivt eller la være å intervenere i møte med relasjonskonflikt” (se 

vedlegg), som gjelder de situasjoner der mekler ikke responderer på uttrykk for 

relasjonskonflikt med aktiv intervensjon. Mekler har ett utsagn som isolert sett kan 

tolkes som aktiv adressering av konflikten, der hun bekrefter mors bekymring for 
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ikke å få sitt ønske oppfylt (”Ja, for du er litt engstelig for at dette ikke skal gå i 

orden”). Slike utspill kan generelt sett hjelpe parter i mekling med å forstå sine egne 

og den andres reaksjonsmåter og behov bedre. Min vurdering er imidlertid her at 

meklers partiskhet virker forstyrrende, og at utspillet kanskje i stedet kan oppfattes av 

partene som en ytterligere støtte til mor. Meklers temaskifte kan også tolkes som et 

uttrykk for aktiv intervenering i forhold til relasjonskonflikten, i form av avledning 

med den hensikt å stoppe de negative uttrykkene. Sett i forhold til helheten i 

samtaleutdraget og samtalen forøvrig, er inntrykket likevel at hun her holder fokus på 

sak, og lar være å adressere det relasjonelle. Det er også nærliggende å tenke at 

meklers partiske holdning vanskeliggjør en konstruktiv håndtering av 

relasjonskonflikten i dette tilfellet. Materialet tillater neppe en differensiering mellom 

det valgte passive og det ikke-valgte passive, men hvis jeg likevel skal anta noe om 

dette, må det være at meklers responser er et utrykk for det jeg har kalt  å ”spille 

med” på parets dynamikk. I det totale materialet er det flest eksempler på slik 

manglende eller passiv intervenering i forhold til uttrykk for relasjonskonflikt. Her er 

flere eksempler på slik konflikt og meklers håndtering av disse: 

Varianter av relasjonskonflikt og meklers håndtering av disse 
Far: … Jeg føler at ungene må være sammen med mamman sin 

Mor: Ja, du er jo borte hele tiden, da  

Mor: I hvert fall er jeg relativt innstilt på å jenke meg 

Far: Jenke deg? (ler) 

Mor: (forteller at hun har sluttet i jobben som flyvertinne, og har planer om å 

begynne å studere) 

Far: Det synes jeg er helt fint 

Mor: Ja, det passer jo perfekt for han, for da kan jo han fly  

Far: … eh, jeg er litt usikker på hvordan det der med trygd og sånn fungerer egentlig 

Mor: Det er jo som jeg sier til deg, (fars navn), atte… (oppgitt tonefall) 
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Som ”Relasjonskonflikt” (se vedlegg), regnes som nevnt alle uttrykk partene gir for 

negative holdninger til den andre. Det handler altså om relasjonen mellom partene, og 

hvorvidt denne er preget av konflikt i form av negative holdninger og negative 

følelser. Felles for disse eksemplene er at relasjonskonflikten ikke opptrer samtidig 

med sakskonflikt. Negative holdninger kommer til uttrykk gjennom ulike former for 

krenkelser, og gjennom implisitte uttrykk som latter og oppgitt tonefall. Altså 

representeres både ”Eksplisitt uttrykk for negativ holdning til den andre”, og 

”Implisitt uttrykk for negativ holdning til den andre” (se vedlegg). Her er flere 

eksempler på ”Selvforsvar som respons på den andres uttrykk” (se vedlegg): 

Far: Felles barn, er det antall felles barn det da eller 

Mor: Du må skrive 13, og så mann, og 13 og mann (belærende tonefall) 

Mekler: Ja bare spør hvis det er noe dere – det er helt riktig, ja, M13, rett og slett 

Mor: Mann 13, mann 13 (man hører at hun peker med pennen), du har to barn, ja – 

mann 13, mann 13 (peker med pennen igjen, oppgitt tonefall) 

Far: Ja, det var ikke så lett å skjønne  

Far:  (Kremter, avbryter) Dette har vi jo snakket om, sant? 

Mor: Ja, men vi skal jo svare på det vi blir spurt om 

Far: Ja, jeg mener jo sånn i utgangspunktet at du eller jeg bør være sammen første 

gangen ungene møter enten din nye partner eller min. For å se reaksjoner og sånn  

Mor: Ha, du skal betrakte du (ler)  

Far: Dette kan like fort være deg, (mors navn)! 

Mor: … Han sier at det ikke er noe vits med parterapi, fordi det er jeg som oppfører 

meg dårlig, og at det er derfor vi blir skilt. (Snakker fort) Han påpeker bare mine feil, 

og er ikke er villig til å se på sine egne… Når jeg spør hva vi skal gjøre, så sier han: 

gå i deg selv, se hvordan du er, og forandre oppførsel. 

(…) 

Far: Du har fått dine sjanser 
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Mor: (Hever stemmen) Ja akkurat, det er det han sier, at jeg har fått mine sjanser. 

Men jeg mener at det ikke er en person som får en sjanse, men at det er vi to sammen 

som får en sjanse, og den må vi gripe og jobbe sammen med 

Far: Ja, og den har jo du sløst vekk, ikke sant? 

Det gis også uttrykk for negativ holdning til den andre i disse utdragene, da 

selvforsvar er respons på opplevd angrep. De uttrykk som regnes som selvforsvar er 

uthevet i kursiv. De to første utdragene er eksempler på forsvar gjennom 

unnskyldning eller forklaring, og de to siste er eksempler på å ta igjen. I det aller siste 

eksempelet resulterer mors innledene angrep i en serie med nye angrep, vekselvis fra 

begge parter. Jeg har valgt å betegne slike repliserende uttrykk som selvforsvar, selv 

om de isolert sett også ville kunne regnes som eksplisitte og implisitte uttrykk for 

sakskonflikt. Hvordan håndterer mekler de to sistnevnte situasjonene? 

Far: Ja, jeg mener jo sånn i utgangspunktet at du eller jeg bør være sammen første 

gangen ungene møter enten din nye partner eller min. For å se reaksjoner og sånn  

Mor: Ha, du skal betrakte du (ler)  

Far: Dette kan like fort være deg, (mors navn)! 

Mekler: Det er i alle fall lurt å informere den andre forelderen, før man informerer 

ungen  

Dette er nok et eksempel på ”Å intervenere passivt eller la være å intervenere i møte 

med relasjonskonflikt” (se vedlegg). Mekler holder saksfokuset, og synes å ignorere 

de negative holdningene som signaliseres partene imellom. Heller ikke her er det 

grunnlag for å ta stilling til hvorvidt denne responsen er valgt eller ikke-valg, men en 

mulig tolkning er at mekler ignorer disse utspillene bevisst for å komme videre i 

saksdrøftingen. Så til det neste eksemplet: 

I forbindelse med en samtale om mormors motstand mot å være barnevakt når barna 

er hos far: 

Mor: Jeg må jo nesten si noe til mammas forsvar, da. For jeg har jo fortalt henne mer 

og mer. For eksempel at han (far) sier at det ikke er noe vits med parterapi, fordi det 

er jeg som oppfører meg dårlig, og at det er derfor vi blir skilt. (Snakker fort) Han 
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påpeker bare mine feil, og er ikke er villig til å se på sine egne… Når jeg spør hva vi 

skal gjøre, så sier han: gå i deg selv, se hvordan du er, og forandre oppførsel. Så for 

en mor å høre dette om sin egen datter 

Far: Du har fått dine sjanser 

Mekler: (Trekker pusten for å si noe) 

Mor: (Hever stemmen) Ja akkurat, det er det han sier, at jeg har fått mine sjanser. 

Men jeg mener at det ikke er en person som får en sjanse, men at det er vi to sammen 

som får en sjanse, og den må vi gripe og jobbe sammen med 

Far: Ja, og den har jo du sløst vekk, ikke sant? 

Mekler: Ja, dere ser det på litt ulike måter, og dere er sikkert såret, og selv om man 

kan si at du (far) vil og du (mor) hadde villet noe annerledes, så er det jo en veldig 

tøff periode sånn følelsesmessig for dere begge.  Også fordi familie får reaksjoner og 

barn får reaksjoner. (Til far:) Jeg hører du er fra et annet sted, så du har kanskje ikke 

noe foreldre her rundt å støtte deg til?  

Meklers respons er et eksempel på ”Å intervenere aktivt i møte med 

relasjonskonflikt” (se vedlegg), som gjelder de situasjoner der mekler responderer på 

uttrykk for relasjonskonflikt med aktiv intervensjon. Her opplever jeg at mekler går 

aktivt inn for å stoppe den gjensidige skyldkastingen, gjennom aksepterende 

bekreftelse av begge parter, tilføring av mulige måter å forstå deres reaksjoner på, og 

aktiv ordstyring / avledning. Intervensjonen virker, i den forstand at partene slutter å 

krangle, men kun for en kort periode. I en annen sak reduseres partenes uttrykk for 

relasjonskonflikt vesentlig etter en rekke aktivt intervenerende og trygghetsskapende 

tilnærmingsmåter fra meklers side, for eksempel: 

Mor forteller om årsaken til bruddet, og formidler i denne forbindelse en rekke 

bebreidelser av far for å ha valgt å en karriere i USA fremfor henne og barna 

Mekler: Vi skal ikke fordype oss i historien her, men det du presenterer er et lite 

telegram om at bruddet skyldes at det ble vanskelig å bli enige om hvordan vi skulle 

innrette oss, hvor vi skulle bo og så videre. Og at du har bestemt deg for at du vil bo i 

Norge.  
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Mor: (Avbryter) Ja, for (fars navn) vil ikke bo i Norge, han vil heller ha en karriere i 

USA, og vi har jo bare vært gift i to år, og når jeg sa jeg skulle være med til USA, 

visste vi ikke at det var tvillinger  

(…) 

Mekler: Så dere har bare vært gift i to år, også har dere fått tvillinger (omsorgsfullt 

tonefall). 

Far: Ja, det gikk fort 

Mor: Det skjer jo så fort, og dagen er så travel, og når jeg sitter her og snakker med 

deg, så blir det så alvorlig – alvoret går opp for meg (Gråter)  

I denne saken skjer det en utvikling underveis i samtalen, fra betydelig signalisering 

av negative holdninger til en generelt mer samarbeidende holdning. Dette leder videre 

til en beskrivelse av slike uttrykk, og meklers responser på disse: 

4.2.2 Partenes uttrykk for samarbeid, og meklers responser på 
disse 

Varianter av enighet og meklers håndtering av disse 
Mor: Det vi har landet på er at ungene skal bo hos meg, nettopp for at de skal få 

slippe å flytte og bo i bag.  

Far: Ja, også har jeg de fra torsdag til mandags morgen 

Mor: Ja 

Dette er et eksempel på ”Samarbeid” (se vedlegg), som kort oppsummert gjelder 

partenes uttrykk for enighet i forhold til en sak eller et tema som er av betydning for 

foreldresamarbeidet, samt uttrykk som signaliserer positiv holdning til den andre. Her 

formidler partene enighet om temaet samværsordning, som er et av de sentrale 

spørsmålene i mekling. Enigheten formidles aktivt ved at de utfyller hverandre i sin 

redegjørelse for et felles syn på saken, og uttrykket regnes derfor som ”Eksplisitt 

uttrykk for enighet” (se vedlegg). Videre til et par andre utdrag fra to forskjellige 

saker: 

Far: Jeg skal ha de første ukene i juli, også har du i juli og august. Det er fordi jeg 

ikke har så fleksibel sommerferie. Jeg har fri hele juli, så da passer det veldig fint 
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Mor: Mm 

Mor: (redegjør for sitt forslag til samværsordning) 

Far: (På spørsmål fra mekler om hva han tenker:) Det kan gå det 

Dette er eksempler på ”Implisitt uttrykk for enighet” (se vedlegg), som gjelder de 

situasjoner der partene formidler enighet om et betydningsfullt tema på en mer passiv 

måte. Her er temaene sommerferie- og samværsording, altså to sentrale tema i 

mekling. I det første utdraget redegjør far for parets felles syn på saken, i det andre 

presenterer mor et forslag til løsning. Felles for begge eksemplene er at den andre 

parten formidler sin enighet med en kort bekreftelse, som, etter min vurdering, gjør 

det litt uklart hvorvidt de egentlig er enige eller ikke. Hvordan håndteres disse 

situasjonene av de respektive meklerne? 

Far: Jeg skal ha de første ukene i juli, også har du i juli og august. Det er fordi jeg 

ikke har så fleksibel sommerferie. Jeg har fri hele juli, så da passer det veldig fint 

Mor: Mm 

Mekler: Går det greit for deg at det blir en fast ordning? 

Mor: (redegjør for sitt forslag til samværsordning) 

Mekler: Hva tenker du om det da, far? 

Far: Det kan gå det 

Mor: (snakker videre om hvordan hun har tenkt at samværet kan gjennomføres) 

Det første eksempelet er en illustrasjon på ”Å utforske sakskonflikt eller enighet”, og 

det andre illustrerer og ”Å la være å utforske sakskonflikt eller enighet” (se vedlegg). 

Begge eksemplene omhandler enighet om saksforhold som er av betydning for 

foreldresamarbeidet. I det første utdraget opplever jeg at mekler undersøker mors 

implisitte uttrykk for enighet ved å etterspørre hennes eksplisitte synspunkt på saken. 

Det viser seg at mor egentlig ikke opplever dette som noen god varig løsning, og 

paret lykkes, etter litt drøfting, med å komme til enighet om en annen fast ordning. 

Det er mulig mor selv hadde tatt initiativ til å problematisere dette hvis ikke mekler 

hadde spurt henne, men meklers oppmerksomhet på mors uklarhet, og hans 
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utforsking av tema, viste seg i alle fall å være berettiget. I det samlede materialet er 

det få tifeller av at mekler undersøker implisitte uttrykk for enighet. Meklers respons i 

det andre utdraget er et eksempel på dette; hun lar temaet gå umiddelbart etter at far 

har samtykket kort til mors forslag. Hvorvidt meklers manglende intervensjon 

skyldes uoppmerksomhet eller er et resultat av et aktivt valg, vurderes som vanskelig 

å ta stilling til. Paret gir uttrykk for en relativt intens relasjonskonflikt, så det kan 

være at mekler ønsker å etablere et bedre klima før området utforskes nærmere. Det 

at hun vender tilbake til spørsmålet senere i samtalen, kan være en indikasjon i denne 

retning. Tilbake til det første utdraget, og fortsettelsen på dette: 

Mekler: Går det greit for deg at det blir en fast ordning? 

Mor: Nei, det er ikke sikkert det vil fungere å alltid ha det sånn … 

Mekler: Det jeg vanligvis sier er at først blir man enige om hvor mange ferieuker 

man skal ha, og om man skal ha det sammenhengende eller ikke, og så pleier jeg å 

forslå at man har fortrinn ved valg annenhvert år. 

Far: Hva sa du nå? 

Mekler: (Gjentar det han sa) For eksempel velger du de to første ukene i juli, så 

velger mor to uker, også velger du en uke, og så hun. Også bestemmer dere også et 

tidsunkt på våren når dere skal ha valgt ferie 

Far: Det var lurt 

Mor: Ja 

Mekler kommer her med et spesifikt råd; et forslag til hvordan paret kan løse 

spørsmålet om sommerferie. Han presenterer ikke alternativer, og synes å favorisere 

dette resultatet. Responsen regnes derfor som et eksempel på ”Å involvere seg direkte 

i saksdrøftingen” (se vedlegg). Mekler vurderes imildertid ikke som partisk, da hans 

favorisering gjelder et forslag han selv presenterer. Man kan kanskje innvende at hans 

utforsking av mors implisitt uttrykte uenighet signaliserer støtte til henne, men ser 

man på helheten i samtalen, finner man at mekler også forholder seg til far på samme 

måte, og han balanserer sin oppmerksomhet. Hans forslag til løsning synes dessuten å 

bli tatt godt imot av paret, både her og ellers i samtalen, og det er også tilfeller av at 

paret velger å forkaste meklers råd, uten at det resulterer i påståelighet fra hans side. 
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Dette synes å forholde seg annerledes i følgende eksempel på ”Å involvere seg 

direkte i saksdrøftingen” (se vedlegg): 

(Bakgrunnsinformasjon: Paret har blitt enige om at de to barna skal bo fast hos hver 

sin forelder, formelt sett, men at de i praksis skal være sammen én uke hos hver) 

Mor: Vi skal da dele på det / Far samtidig: Vi har tenkt å dele utgiftene på barna 

Mekler: (begynner før far er ferdig): Ja men, når man blir skilt så skal man liksom 

betale bidrag til hverandre, barnebidrag, også er det jo blitt en ny…  

Mor: Må vi det? (Skeptisk tonefall) 

Mekler: Nei 

Mor: Nei, for det har vi ikke tenkt til å gjøre 

(…) 

Mekler: Nei, men på ethvert tidspunkt så kan den av dere, hvis for eksempel … en av 

dere har dobbelt så mye inntekt, eller en tredjedel så mye i inntekt som den andre … 

Far: (Sier de har ganske lik inntekt, og forklarer hvordan de har tenkt til å løse dette) 

Mekler (begynner før far er ferdig): Slik at dere ikke gjør forskjell på dem (barna) 

Mor: Nei, det kommer vi ikke til å gjøre, det er ikke noe farlig, å guri land langt ifra  

Far: Nei det er vi veldig oppmerksom på altså  

Mekler (samtidig med far): Nei, for det ser jo jeg er et konfliktområde, for eksempel 

at den som blir boende … mange mammaer er veldig flinke til å huske sånn med 

underbukser og sokker og andre ting 

Mor: Ja, det vil det komme til å være hos oss også, men vi snakker da sammen, ikke 

sant? … (Mekler trekker pusten for å si noe flere ganger)  

Mekler: Men vær klar over at trygdekontoret … det finnes noen trygdekontorer som 

virkelig inngående prøver å sjekke opp om det er du som handler til (barnets navn) 

hvis han bor hos deg far. Hvordan viser du at du har hovedomsorgen for han? Jeg 

bare eh 

Mor: (argumenterer for deres løsning) 

Mekler: Ja men altså jeg forstår dere, men for å få den ekstra barnetrygden skal man 

egentlig være enslig forsørger, og hvis to foreldre bare har to forskjellige bosteder, 

men for øvrig, eh, 
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Mor (begynner før mekler er ferdig): Ja men du kan si i teorien så vil jo jeg være 

eneforsørger for (barnets navn) da, og han for (barnets navn) 

Mekler: Ja, jeg bare sier det, jeg eh, … 

Mor: Ja, men det tror jeg vi får til 

I dette utdraget kan man få inntrykk av at mekler forsøker å påtvinge paret andre 

løsninger enn det de har blitt enige om. Det kan virke som om hun favoriserer en 

løsning der de betaler bidrag, og at hun misliker ordningen med at barna skal bo fast 

hos hver sin forelder. Hun har også flere normative og evaluerende uttrykk, som 

”man skal liksom betale barnebidrag til hverandre” og ”for å få den ekstra 

barnetrygden skal man egentlig være enslig forsørger”, og paret kan nok oppleve 

henne som moraliserende. Hennes antyding om at paret på denne måten kan komme 

til å gjøre forskjell på barna, kan dessuten tolkes som signalisering av mistillit.  Heller 

ikke denne mekleren opptrer imidlertid partisk, da den løsning hun synes å favorisere 

ikke samsvarer med noen av partenes. Partenes reaksjoner på meklers innspill kan 

også være en indikasjon på at de opplever henne som ikke-nøytral og 

retningsgivende. Far responderer med å forklare og forsikre mekler om at dette 

kommer til å gå bra, mens mor fremstår bestemt og argumenterende, og kan oppfattes 

som noe provosert (for eksempel ”men vi snakker da sammen, ikke sant?”) 

Det finnes også flere eksempler på at mekler forholder seg nøytral til selve resultatet 

under sin utforsking. Her er ett:  

Mekler: Neste spørsmål er hvor barna skal bo, når ikke dere bor sammen. Da kan de 

bo fast hos mor, fast hos far, like mye hos begge, eller dere kan ha noen som bor mer 

hos mor eller hos far. Har dere tenkt på det? 

Far: Det har vi gjort, men før vi svarer: Det har vært mye i media i det siste. Hva er 

det man anbefaler?  

Mekler: Å finne den ordning som passer, som dere kan samarbeide best om. Så lenge 

barna ikke er bitte små. 

Tema er bosted/samvær, altså av betydning for foreldresamarbeidet. Meklers respons 

regnes som et eksempel på ”Å hjelpe paret med å fnne sin egen gjennomtenkte 
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løsning” (se vedlegg), som innebærer å utforske et spørsmål, en sakskonflikt eller en 

enighet på en nøytral måte – altså uten å favorisere verken resultat eller part. Mekler 

presenterer generelle alternativer, og etterspør deretter partenes synspunkt. Når far 

deretter ber om en anbefalning, et spørsmål som i utgangspunktet åpner for 

stillingstaken, signaliserer mekler nøytralitet ved å la være å presentere et spesifikt 

forslag til løsning. Han bringer i stedet inn to momenter som partene kan benytte i sin 

vurdering av saken; krav til samarbeid og barnas alder.  

Varianter av positive holdninger  
Samarbeid handler imidlertid ikke bare om enighet: 

… eller hvis (fars navn) ønsker å utvide sin del, så er jeg veldig positivt innstilt til 

det, jeg føler at det er våre barn. Og jeg synes at vi tross alt er to fine foreldre, og jeg 

tenker at det er naturlig at barna vil ha mest mulig av oss begge  

Dette utsagnet illustrere både ”Eksplisitt uttrykk for positiv holdning til den andre” og 

”Implisitt uttrykk for positiv holdning til den andre” (se vedlegg). Mors utsagn her 

inneholder både lovord og signalisering av positive forventninger, i tillegg til mer 

implisitte uttrykk som omsorg, respekt og perspektivtaking, og ikke minst vilje til å 

møte den andres ønsker og behov. Et annet slikt implisitt uttrykk er invitasjon til 

deltakelse. Dette eksemplifiseres i et par av de utdragene jeg har presentert over: 

… Så jeg vet ikke, har du noe imot det eller?  

… Nå må du stoppe meg hvis du er uenig da! …  

Slik invitasjon signaliserer blant annet respekt og perspektivtaking, og sannsynligvis 

også en anerkjennelse av behovet for felles beslutninger. Til nå har jeg presentert 

enkeltutsagn som illustrasjon på uttrykk for positiv holdning til den andre. Slike 

uttrykk kan imidlertid også prege hele sekvenser i meklingssamtalene: 

Mekler: (informerer om foreldreansvar) 

Far: Ja, det vil jeg jo gjerne få lov til å ha  
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Mor: Jada (omsorgsfullt tonefall). (Til mekler:) Vi er jo stort sett enige om hvordan 

vi skal gjøre det med barna, uenighetene har vært i forhold til hvor vi skal bo (Altså i 

hvilket land) 

(…) 

Mekler: (tematiserer ferie) 

Mor: … Når de blir større, sånn 5-6 år, så kan de jo reise med pappa … 

Far: Men sommertid med pappa, det tror jeg jo kan gå 

Mor: Ja, hvis du ikke reiser så langt med de?  

Far: Nei, men til Lofoten på sommerferie til besteforeldrene 

Mor: Ja  

Far: Jeg har veldig lyst til det, en uke for eksempel  

Mor: Det går fint  

Far: Det skjønner jeg faktisk veldig godt, for de flyturene er slitsomme  

(Samtalen dreier seg om hvordan samlivet har vært): 

Mor: Jeg opplever ikke at han har hatt kort lunte overfor barna. Men at først har 

barna kommet, så han selv, og så meg. Og det har jeg hatt stor forståelse for, men på 

et eller annet tidspunkt, ikke sant, så …  

Far: Også har jo ikke jeg vært så flink heller, til å bruke pustepausene mine på (mors 

navn). Jeg har heller brukt tiden med venner; NA og det fellesskapet. Også har jeg 

ikke vært noe flinkt til å integrere henne i det. 

Her signaliseres positiv holdning fra begge parter, både eksplisitt og implisitt, og man 

kan kanskje snakke om relasjoner som er preget av en samarbeidende holdning. 

Dette bringer meg videre til neste sett med kategorier, som dreier seg om parets 

samlede fremtreden overfor mekler 

4.2.3 Bildebeskrivelser av parenes generelle fremtreden  

Grunnlaget for disse bildebeskrivelsene er først og fremst forskjeller i ”Åpenhet” 

(oppriktighet, mottakelighet, tillitsfullhet) og ”Lukkethet/unngåelse” (innadvendthet, 

tildekkethet, skepsis), men også uttrykk som opptrer samtidig i den enkelte sak (se 

vedlegg). 
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“Samspillende avklarethet” 
Partene viser gjennomgående positive holdninger til hverandre, inkludert positive 

forventninger til foreldreskap og samarbeid. De lytter respektfullt til hverandre, 

inviterer hverandre med i samtalen, tar hverandres perspektiv, viser vilje til å møte 

hverandre, og uttrykker tillit til hverandre. De fremstår som balansert på makt, på den 

måten at begge deltar, kommer med innspill og synspunkter, og står sammen om de 

beslutninger som tas. De har allerede drøftet og blitt enige om ordninger på de mest 

sentrale områdene, gir i hovedsak eksplisitte uttrykk for denne enigheten, og utfyller 

hverandre på en positiv måte. Likevel bruker paret meklingen godt: De er mottakelige 

for innspill fra mekler, spør en del, og inkluderer svar og andre innspill i sin 

vurdering – uten at det adopteres på en ukritisk måte. De signaliserer tillit til mekler, 

og positive forventninger til meklingen. Begge parter fremstår dessuten som åpne, på 

områder som egne oppfatninger, forståelsesmåter og synspunkter, egne behov og 

ønsker, egne begrensninger og egne følelser. De er også åpne om de spørsmål de ikke 

har klart å løse. Dette er imidlertid få, og gjelder heller ikke de store spørsmålene. 

Eksempler fra materialet er om de skal ha en uttaksgrense på felleskontoen, og om de 

skal avtale felles julefeiring. Paret oppnår enighet på de fleste potensielle 

konfliktområdene i løpet av meklingstimen, og går derfra med seg en fullstendig, 

detaljert og gjennomarbeidet avtale. 

 “Trå oss ikke for nære” 
Partene tilkjennegir en anstrengt relasjon fra start, og det signaliseres en god del 

negative holdninger underveis i samtalen, både eksplisitt og implisitt. De anklager 

hverandre, nedvurderer hverandre, uttrykker mistillit til hverandre, og krenker 

hverandre på andre måter, og de forsvarer seg enten ved å forklare seg, unnskylde 

seg, eller angripe tilbake. Makt misbrukes, gjerne i en maktkamp der begge forsøker å 

alliere seg med mekler. Partene uttrykker et ambivalent forhold til selve meklingen, 

og fremtrer også som ambivalent og unngående i forhold til de innspill mekler 

kommer med. De virker imidlertid ikke fiendtlig innstilte. En gjennomgående 

signalisering av lukkethet og unngåelse gjør det vanskelig å få tak i hva partene 

egentlig mener. De er vage og utydelige i uttrykksformen, og gjør bruk av 

avledningsmanøvre, spesielt ved drøfting av vanskelige tema. Dette gjelder selv om 
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mekler forsøker å holde dem fast. De gir uttrykk for enighet på mange områder, 

inkludert de som er mest sentrale i mekling. Enigheten uttrykkes imidlertid oftest på 

en implisitt måte, slik at det blir vanskelig å få tak i om den er reell. Det tilkjennegis 

enkelte sakskonflikter, der samtlige forblir uløst. Avtalen de ender opp med blir 

ufullstendig, lite gjennomarbeidet, og i verste fall uten utgangspunkt i partenes 

egentlige behov, ønsker og interesser. 

Kort om en noe annerledes sak; bevegelse fra lukkethet/unngåelse til mer 
åpenhet. 
En av sakene i materialet starter ut omtrent som beskrevet over, men beveger seg i 

retning av mer åpenhet i løpet av samtalen. I denne saken er det primært den ene 

parten som gir uttrykk for negative holdninger og lukkethet/unngåelse, mens andre 

fremstår som mer balansert, åpen og med positive forventninger til mekling.  Den 

første delen av samtalen preges altså av en dynamikk tilsvarende ”Trå meg ikke for 

nære”. Underveis skjer det imidlertid en endring hos den lukkede parten, mot en mer 

åpen og samarbeidende holdning som muliggjør konstruktiv drøfting av viktige tema. 

Meklingen resulterer i det jeg vurderer som en noe ufullstendig og middels 

gjennomarbeidet avtale, men paret får likevel en erfaring på at de klarer å 

samarbeide. 

 “Vi gjør bare som du sier, vi” 
Partene signaliserer samarbeid gjennom omfattende enighet, men bortsett fra utsagn 

som tilkjennegir positive forventninger til foreldresamarbeid, gir de svært få uttrykk 

for positiv holdning til den andre. Det gis imidlertid heller ikke uttrykk for det 

motsatte, og relasjonen fremstår derfor som et avmålt samarbeidsforhold. Det er 

antydning til noen potensielle konfliktområder, men kun implisitt, og uten at de blir 

gjenstand for noen drøfting. Partene har allerede kommet frem til en enighet rundt 

ordninger for barna. Noen av disse ordningene gir de eksplisitt uttrykk for enighet 

om, andre implisitt. Enkelte ganger kan det derfor være vanskelig å få tak i deres 

egentlige oppfatninger, forståelsesmåter og synspunkter. Partene signaliserer negativ 

holdning til mekling, i den forstand at de betrakter den som en formalitet de må 

gjennom. De gir også uttrykk for lukkethet/unngåelse gjennom noe 
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avledningsmanøvre, noe vaghet, og noe påfallende passivitet. Det mest fremtredende 

er likevel omfanget av ”pleasing”; det å snakke i tråd med det som antas forventet av 

mekler. Dette tiltar underveis i samtalen, og dreier seg mer og mer om å adoptere de 

innspill og forslag til løsninger som mekler presenterer, på en ukritisk måte. Partene 

utvider sin avtale under meklingen, men så å si alt er rene nedtegnelser av meklers 

utsagn. Resultatet blir en fullstendig og detaljert avtale, men faren er at den ikke 

oppleves som deres egen, og derfor ikke får noen betydning for foreldresamarbeidet. 

“Ikke kom her og kom her” 
Relasjonen mellom partene fremstår som anstrengt, først og fremst gjennom den ene 

partens signalisering av negative holdninger til den andre. Dette tilkjennegis 

hovedsakelig gjennom implisitte uttrykk og maktmisbruk som følge av maktubalanse, 

men også mer eksplisitt gjennom anklager, devalueringer, uttrykk for mistillit, og 

andre krenkelser. Krenkelsene blir imidlertid oftest fulgt opp med en implisitt 

unnskyldning, og det gis også andre uttrykk for positive holdninger.. Et eksempel fra 

materialet er når mor sier at også hun synes skjemaet var vanskelig å fylle ut, etter å 

ha belært far på en svært nedlatende måte. Den andre parten opptrer underkastende, 

føyelig og passiv, men gir også uttrykk for noe selvforsvar gjennom unnskyldninger 

og forklaringer. Begge parter gir uttrykk for skepsis til meklingen, og den aktuelle 

mekleren, fra start. De er tidlig ute med å informere om at de allerede har kommet 

frem til ordinger for barna, og fremstår som svært lite interessert i å drøfte disse med 

mekler. Denne negative holdningen synes påfallende sterk, uttrykkes både eksplisitt 

og implisitt fra begge parter, og vedvarer gjennom hele samtalen. Partene gir også 

omfattende uttrykk for lukkethet/unngåelse på andre måter, gjennom korte og 

avvisende svar på meklers spørsmål,  periodevis påfallende passivitet, noe vaghet, 

noe avledningsmanøvre og noe ”pleasing”. Det mest fremtredende er likevel 

omfanget av uttrykk for ”flinkhet” (som i  ”dette trenger vi ikke drøfte”, ”vi trenger 

ikke din hjelp”) og forsvar av egne oppfatninger, forståelsesmåter, synspunkter og 

konklusjoner overfor mekler. Forsvarsuttrykkene tiltar i løpet av samtalen. Til 

sammen resulterer disse uttrykkene i at det nesten blir umulig å få tak i det egentlige, 

ikke minst i forhold til hvilke eventuelle problemer som kan oppstå i samarbeidet 

mellom dem. De gir uttrykk for enighet på alle områder, og det tilkjennegis ingen 
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potensielle områder for sakskonflikt. Kort oppsummert gir paret uttrykk for å kunne 

alt, være enige om alt, og å ikke ha, eller ville komme til å møte på, noen som helst 

problemer – altså trenger de ingen hjelp. Paret forlater meklingen med den samme 

avtalen de hadde med seg inn, med unntak av noen få små detaljer. 

4.2.4 Grovt om fordeling av kategorier i saksmaterialet 

I alle utenom én sak gis det uttrykk for sakskonflikt, men i fire av disse formidles 

dette kun implisitt (og kan derfor være en feiltolkning). Unntaket bærer preg av 

omfattende lukkethet/unngåelse. I én av de syv sakene med uttrykt konflikt, blir alle 

spørsmålene løst under meklingen. I en annen fremstår paret med et moderat til høyt 

konfliktnivå den første delen av samtalen, men dette avtar underveis. Her gis det også 

omfattende uttrykk for relasjonskonflikt, som man også finner noe av i tre av de 

andre sakene (altså til sammen i halvparten av materialet). Samarbeidende uttrykk 

finner man i alle meklingene, hovedsakelig i form av enighet, og i seks av dem også 

eksplisitte uttrykk for positiv holdning til den andre. Implisitte uttrykk for 

sakskonflikt og/eller enighet finnes også i samtlige saker, selv om omfanget varierer. 

Når det gjelder meklerresponser, er det eksempler både på aktiv utforskning og 

manglende utforsking av saksforhold i alle sakene, der manglene utforsking er 

vanligst ved implisitte uttrykk. De fleste meklere har både nøytrale og ikke-nøytrale 

responser, men likevel slik at det er forskjeller på langs i materialet. I tre meklinger 

opptrer mekler hovedsakelig nøytralt, i fire hovedsakelig ikke-nøytralt, og i én sak 

beveger mekler seg fra en overvekt av nøytrale til ikke-nøytrale responser i løpet av 

samtalen. I forhold til uttrykk for relasjonskonflikt er manglende eller passive 

intervensjoner mest vanlig, men det finnes også enkelte eksempler på aktiv 

intervenering.  
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5. Diskusjon 

I denne delen av oppgaven vil jeg diskutere hvordan de observasjoner jeg har gjort 

kan ha relevans for mekling, etter et innledende avsnitt med metodiske betraktninger. 

Hovedvekten vil ligge på en diskusjon av problemstilling 1 og 2, gitt at 

problemstilling 3 betraktes som sekundær.   

5.1 Metodiske betraktninger 

I kvalitativ metode tilstrebes en åpen kunnskapskonstruksjon, der hypoteser og 

problemstillinger formuleres, presiseres og revideres underveis i prosessen, og der det 

er et poeng å hele tiden være åpen for ny informasjon og nye innfallsvinkler (Kvale, 

1997; Smith, 2008). For å sikre kvalitet anses det dessuten som sentralt at 

kunnskapsutviklingen er systematisk og refleksiv, og at prosessen gjøres tilgjengelig 

for innsyn og utfordring (Kvale 1997; Malterud, 2002: Yardley, 2008). Denne studien 

er av en eksplorerende karakter, der arbeidet med datamaterialet har vært 

retningsgivende for prosessen. Den er systematisk på den måten at den grovt sett 

følger de retningslinjer for analyse og konseptualisering som Charmaz (2008) 

skisserer, og den gjøres tilgjengelig for innsyn ved at jeg tilstreber gjennomsiktighet i 

presentasjonen. Kvalitet er ellers forsøkt sikret gjennom et henblikk på Malteruds 

(2002) og Yardleys (2008) sjekklister for evaluering av kvalitative studier.  

 Studien skal betraktes som et forstudie, der målsettingen har vært å utlede 

kategorier forankret i datamaterialet som kan benyttes som et utgangspunkt for videre 

forskning. Den har altså ikke til hensikt å bygge teori, slik som ofte er tilfellet ved 

bruk av GT (Charmaz, 2008; Glaser 1992; Strauss & Corbin 1990). Det har heller 

ikke vært mulig å få til noen streng etterfølgelse av GTs retningslinjer innenfor 

rammene av arbeidet. Dette gjelder på alle nivåer, men spesielt gjelder det 

datainnsamlingen som ikke har vært gjennomført slik det forutsettes i metoden. En 

grunnregel i GT er nemlig at data skal samles inn parallelt med analysen, slik at det 

man finner kan bli styrende for videre datainnhenting. Jeg nevnte under 

metodebeskrivelsen at jeg vurderte å bytte ut noe av materialet etter innledende 
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gjennomhøringer, på bakgrunn av det jeg oppfattet som lavt konfliktnivå i sakene. 

Dette ville vært i tråd med GTs retningslinjer. Det at jeg likevel valgte å avstå fra slik 

utskiftning, og heller ikke har hentet inn flere saker eller nye data på en mer målrettet 

måte underveis, vurderes som en svakhet ved denne studien. En konsekvens av dette 

har vært at de konfliktuttrykk som danner grunnlag for kategoriene er relativt få, og 

hovedsakelig av lav intensitet. I denne sammenheng har også mitt opprinnelige valg 

av meklinger etter ekteskapsloven betydning. Et mer strategisk valg, for eksempel av 

barnelovsmeklinger der foreldre vurderer å reise sak for retten, eller en kombinasjon 

av ulike type meklinger, ville sannsynligvis gitt flere konfliktuttrykk og større 

variasjon. Der analysen burde vært styrende for datainnhentingen, ble altså i stedet 

det foreliggende materialet på mange måter styrende for hva jeg skulle analysere. 

Fokuset ble dreiet fra åpen uenighet om sak, til mer implisitte og personorienterte 

aspekter ved konflikt, og også til nærmere undersøkelse av samarbeid. 

I følge Charmaz (2008) skal kategorier i GT gis konseptuelle definisjoner og en 

analytisk behandling. Det analytiske notatet, eller memoet, bør blant annet forklare 

egenskaper ved kategorien, spesifisere under hvilke forhold den oppstår, 

opprettholdes og endres, beskrive dens konsekvenser, og vise hvordan den er relatert 

til andre kategorier. Det bør også inneholde empirisk evidens til støtte for definisjoner 

og analytiske påstander. Jeg har forsøkt å følge disse og andre retningslinjer for 

kategoridannelse som skisseres i GT så langt jeg har kunnet. Likevel ble resultatet 

langt fra optimalt; til det manglet jeg både tid og erfaring. I tillegg er det en åpenbar 

svakhet ved denne studien at den teoretiske samplingen ikke er fullført, altså at jeg 

sluttet å innhente ny informasjon før kategoriene kunne anses som ”mettet”. Likevel 

fant jeg flere fellestrekk mellom disse sakene og primærsakene enn det jeg hadde 

forventet, noe som kan indikere at kategoriene til en viss grad er dekkende for én-

times meklinger etter ekteskapsloven. I tråd med dette var tilbakemeldingene fra den 

mekler jeg var i kontakt med, at kategoriene ga mening for henne, og at hun kjente 

igjen samtlige forhold fra sin meklingserfaring. Jeg fant også en del samsvar mellom 

mine resultater og den forståelse av meklingsfenomener som beskrives i litteraturen, 

blant annet når det gjelder konflikt og prosess. Som følge av inspirasjon fra Oulettes 

(2003) leksjoner, har jeg dessuten gjennomgående forsøkt å holde oppe et 
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metaperspektiv på forholdet mellom min egen forforståelse og det jeg har funnet i 

materialet, og drøftet arbeidet med andre så ofte jeg har hatt anledning. Likevel har 

mitt utgangspunkt preget arbeidet, kanskje spesielt min noe utvidede forståelse av 

meklingens formål. 

Til tross for enkelte elementer av validering, kan altså ikke resultatene i denne 

studien betraktes som fullgode. Et valid GT studie skal innhente ny informasjon 

gjennom teoretisk sampling til kategoriene er ”mettet” (Yardley, 2008), og uten dette 

er det tvilsomt om kategoriene er dekkende for problemstillingene. Det er grunn til å 

tro at par kan gi uttrykk for konflikt og samarbeid på andre måter, og ikke minst 

fremstå på andre måter, enn det jeg har funnet, og således at kategorisettet i beste fall 

er ufullstendig, og i verste fall gir et ukorrekt bilde. Det samme gjelder selvsagt 

meklerresponsene. Et viktig spørsmål i denne sammenheng er hvorvidt 

observasjonene egentlig reflekterer de fenomener jeg ønsket å undersøke; altså for 

eksempel om de kategorier og kategorivariasjoner jeg har identifisert på konflikt 

faktisk avspeiler konflikter mellom par i mekling. Det ligger som nevnt utstrakt 

tolkning bak enkelte av de uttrykk jeg har definert, og herunder også muligheten for 

feiltolkning. Innenfor GT er ikke hensikten å sikre representativitet eller 

generaliserbare resultater (Charmaz, 2008), og det har heller ikke vært noen 

målsetting her. Skal jeg likevel anta noe om ekstern validitet, må det være at 

kategoriene kan ha relevans som hypoteser i møte med separerende par, og da 

primært for lavkonfliktmeklinger etter ekteskapsbrudd. Først og fremst er de nok 

likevel egnet som et utgangspunkt for videre forskning, og leseren oppfordres til å 

betrakte den videre diskusjonen som hypoteser snarere enn forslag til konklusjoner. 

5.2 Problemstilling 1: Uttrykk for konflikt og samarbeid 
mellom parter som møter til én-times mekling etter 
samlivsbrudd 

Til tross for at materialet besto av lavkonfliktsaker, fant jeg altså uttrykk for konflikt i 

alle utenom én av sakene. Dette gjaldt uforenlig uenighet om sak, samt uttrykk som 

signaliserte negativ stemning mellom partene, og som jeg valgte å tolke og betegne 

som relasjonskonflikt. Samarbeidende uttrykk fant jeg i alle meklingene. Dette gjaldt 
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enighet og uttrykk for positiv holdning til den andre. Her vil jeg diskutere om og 

hvordan disse kategoribeskrivelsene kan ha relevans for mekling.  

5.2.1 Hvordan har inndelingen i saks- og relasjonskonflikt relevans 
for mekling? 

Det at relasjonskonflikt kan komme til uttrykk i mekling uten saksuenighet, kan 

kanskje betraktes som et funn i denne studien. Til sammen fire par ga uttrykk for 

slike negative holdninger til hverandre, nærmere bestemt de som karakteriseres som 

”Trå oss ikke for nære” og ”Ikke kom her og kom her”. I den ene saken fremsto paret 

med et moderat til høyt konfliktnivå den første delen av samtalen, og det ble gitt 

uttrykk for både saks- og relasjonskonflikt. I de tre andre sakene ble det derimot ikke 

formidlet slik uenighet, med unntak av ett forhold i den ene saken. Unntaket ble 

presentert på en saksorientert, informativ måte, uten samtidige uttrykk for spenning 

og følelser. Likevel gir altså disse partene flere uttrykk for negative holdninger til 

hverandre, gjennomgående i to saker, og i første halvdel av samtalen i den tredje.  

Er saks- og relasjonskonflikt i mekling to sider av samme sak, eller kan de 

betraktes som uavhengige fenomener? Går man til litteraturen finner man som nevnt 

et tilsvarende skille mellom saks- og personkonflikt (Ekeland, 2004) eller oppgave- 

og relasjonskonflikt (Jehn, 1995; Peterson & Befahr, 2003). Beskrivelsene av saks- 

eller oppgavekonflikt kan synes overlappende med kategorien ”Sakskonflikt”, mens 

det vurderes som vanskeligere å ta stilling til spørsmålet om samsvar med kategorien 

”Relasjonskonflikt”. De definisjoner som gis på person- og relasjonskonflikt kan 

indikere at signalisering av negative holdninger er en adekvat operasjonalisering, men 

jeg har ikke funnet noe tilsvarende i litteraturen, og det kan være at begrepene 

inkluderer mer. I konfliktteorien fremheves det at en konflikt både kan ha 

saksorienterte og mer person-/relasjonsorienterte elementer, og at det kan ofte være 

vanskelig å vite hva som er årsak og hva som er virkning (Ekeland, 2004). Enkelte 

teoretikere opererer derfor i stedet med en dimensjonsmodell (Hammerich & 

Frydensberg, 2006). I tråd med dette regnes personangrep også som et uttrykk for 

opptrapping eller eskalering av (saks)konflikt (Hammerich & Frydensberg, 2006; 

Nordhelle, 2006). Her fremheves altså det sammenvevde forholdet mellom disse 
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uttrykkene, og jeg har ikke lykkes med å finne noe forskning eller synspunkter i 

meklingslitteraturen på om relasjonskonflikt kan opptre uavhengig av sakskonflikt. 

Innenfor organisasjonspsykologien har imidlertid blant annet Jehn (1995) funnet 

støtte for at oppgave- og relasjonskonflikt er to uavhengige konstruksjoner, gjennom 

faktoranalyse. I denne studien fant jeg altså at negative holdninger ble formidlet både 

i sammenheng med, og uavhengig av, saksuenighet, noe som kan tolkes i tråd med 

Jehns (1995) resultater, men som også kan være et resultat av at kategorien 

”Relasjonskonflikt” ikke samsvarer med slik begrepet benyttes i litteraturen. 

Så er da skillet mellom saks- og relasjonskonflikt relevant for mekling? Min 

vurdering er at det uansett kan det være nyttig i mekling å skille mellom saks- og 

relasjonskonflikt, eller eventuelt saks- og relasjonsorienterte aspekter ved konflikter. 

For det første ser det ut til å være en utbredt oppfatning at meklinger med høy grad av 

relasjonskonflikt krever en relasjonsorientert tilnærming (Ekeland, 2004; Ekeland & 

Myklebust, 1997b; Nordhelle, 2007), og det finnes også noe forskning som støtter en 

slikt syn (Kressel et al., 1994). Jeg antar at det ligger underforstått i dette at en mer 

saksorientert innfallsvinkel kan være tilstrekkelig i saker med mindre grad av slik 

konflikt. Ulike tilnærminger til ulike fenomener kan også gjøre seg gjeldende innefor 

én og samme mekling, blant annet i følge den interaktive meklingsmodellen. Her 

vektlegges meklers oppmerksomhet på den interaksjon som finner sted under 

samtalen, samt det å tilpasse intervensjon til situasjon på ethvert tidspunkt (Taylor, 

2002). På bakgrunn av dette er det min oppfatning at det kan være hensiktsmessig i 

mekling å identifisere og skille mellom uttrykk for saks- og relasjonskonflikt, for å 

kunne intervenere på en tilpasset måte. I denne sammenheng kan beskrivelser av 

ulike konfliktuttrykk, slik som i denne studien, kanskje benyttes som utgangspunkt 

for en tydeligere fokusering. 

En annen grunn til å dele konflikter inn i sak og relasjon, er at 

relasjonskonflikter synes å kunne være mer skadelig for foreldresamarbeidet enn rene 

saksuenigheter. Personfokusering i konflikt er som nevnt et av kjennetegnene på 

opptrapping (Hammerich & Frydensberg, 2006; Nordhelle, 2006), noe som gir grunn 

til å tro at konsekvensene kan bli mer alvorlige. I denne sammenheng kan det også 

være interessant at man innenfor organisasjonspsykologisk forskning har funnet at 
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disse konflikttypene har ulik effekt på prestasjon i grupper, der relasjonskonflikt i alle 

hovedsak virker negativt, mens oppgavekonflikt i enkelte tilfeller kan virke positivt 

(Jehn, 1995; Peterson & Befahr, 2003). I en tidligere oppgave om relasjonsvitenskap 

som perspektiv på effektivitet i arbeidsgrupper, konkluderte jeg med at 

relasjonsvitenskapelig teori og empiri kan tilføre ny kunnskap til forståelsen av 

arbeidsgrupper (Hagen, 2005). Det er naturlig å tenke at dette også gjelder vice versa. 

Relasjoner er til en viss grad relasjoner uavhengig av om man snakker om nære 

forhold eller forhold mellom gjensidig avhengige kolleger. Ovennevnte funn kan 

derfor ha en viss relevans også for konflikter i nære relasjoner, og dermed for 

mekling, på den måten at relasjonskonflikter kan vise seg å være det mest destruktive 

også her. Hvis målet med mekling anses å være best mulig samarbeid eller 

foreldreskap etter samlivsbrudd, kan det derfor være vel så viktig å adressere 

relasjonskonflikt som det å sikre avtaleenighet. Dette er i tråd med det som hevdes i 

meklingslitteraturen, nemlig at avtaleenighet ikke nødvendigvis innebærer bedre 

foreldresamarbeid, og at et press mot slik enighet i stedet kan bli en barriere for reell 

problemløsning (Birkeland, Brekke & Tjersland 1999; Ekeland, 1994; Tjersland, 

1992). Igjen blir det viktig å kunne identifisere uttrykk for relasjonskonflikt for å 

kunne hjelpe foreldre og deres barn på en best mulig måte.  

Til slutt en kort kommentar til valget av betegnelsen relasjonskonflikt. Det 

opprinnelige grunnlaget for dette valget var som nevnt at jeg under de innledende 

gjennomhøringer søkte til litteraturen for definisjoner av konflikt, fant begrepet 

relasjonskonflikt (Jehn, 1995; Peterson & Befahr, 2003), og opplevde dette som 

beskrivende for det jeg hadde hørt i meklingssamtalene. Jeg ble etter hvert 

oppmerksom på at jeg også kunne ha brukt begreper som relasjonelle problemer, 

destruktiv kommunikasjon eller destruktivt samspill, og at det også fantes elementer 

av maktmisbruk i enkelte av uttrykkene. Jeg holdt likevel fast ved den opprinnelige 

betegnelsen, da jeg opplevde at den fungerte som en fremhevelse av det relasjonelle, 

samt den forståelse at slike uttrykk reflekterer uforenlige forskjeller på et indre 

behovsnivå. Dette var i tråd med mitt ønske basert på forforståelse, og noe jeg også 

fant støtte for i litteraturen (Ekeland, 2004; Sbarra & Emery, 2006, 2008). I ettertid 

har jeg dessuten tenkt at man gjennom et begrep som relasjonskonflikt, adresserer det 
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som vanligvis oppfattes som kjernen i mekling, nemlig konfliktløsning, Dette kan 

kanskje være med på å legitimere relasjonsfokuserte intervensjoner i mekling, som 

jeg forstår at det ikke er enighet om hvorvidt hører inn under tiltakets mandat eller 

ikke. Jeg vil komme nærmere tilbake til dette under diskusjonen av problemstilling 3. 

5.2.2 Samarbeid og konflikt i mekling. Hvordan har uttrykk for 
samarbeid relevans? 

Er de uttrykk jeg har identifisert i denne studien uttrykk for samarbeid? En 

formålsbegrenset definisjon på samarbeid kan som nevnt være ”Å handle sammen på 

en koordinert måte … for å nå felles mål…” (oversatt og begrenset fra Argyle, 1991, 

s 4), der målene dreier seg om best mulige oppvekstvilkår for felles barn etter 

samlivsbrudd. Definisjonen dekker sannsynligvis mer enn det som er tilfellet for 

kategorien ”Samarbeid” i denne studien, da det her har vært fokus på 

samarbeidsuttrykk som kan forstås som mostridende til konflikt. Det at holdninger 

inkluderes som et sentralt aspekt ved foreldresamarbeid, er i samsvar med 

meklingslitteraturen (Adamsons & Paysley, 2006). Hvorvidt enighet er et uttrykk for 

samarbeid, kan imidlertid diskuteres. Samstemthet om sak innebærer ikke 

nødvendigvis koordinert samhandling; partene kan faktisk bli enige om å unngå 

samhandling. Enighet kan dessuten være et resultat av rene sammenfallende eller 

komplementære interesser, som hvis mor ønsker å ha barna boende fast hos seg og far 

ønsker et begrenset samvær, det kan være en konsekvens av underkastelse som følge 

av maktubalanse, og det kan kanskje også være et uttrykk for unngåelse eller 

konfliktskyhet fra en eller begge parter. Sistnevnte synes i tråd med det Wile  (1993, 

ref. i Taylor, 2002) beskriver som et gjensidig tilbaketrekkende automatisk 

interaksjonsmønster, der partene automatisk reagerer med flukt i møte med konflikt, 

og uenigheter derfor sjelden blir gjenstand for diskusjon. Det er flere indikasjoner i 

materialet på at enighet ikke nødvendigvis signaliserer en samarbeidende holdning. 

Alle parene formidler som nevnt enighet på de mest sentrale tema, og dette gjelder 

selv om de gjennomgående ellers gir uttrykk for negative holdninger til hverandre. 

Enighet er selvfølgelig relevant i mekling, men det trenger nok ikke bestandig 

reflektere samarbeid, og uttrykt enighet reflekterer nok heller ikke alltid reell enighet. 
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Som nevnt har samarbeidsfokuset i denne studien vært på uttrykk som kan 

forstås som mostridende til konflikt, derav kategorivariasjonene enighet (som det 

motsatte av sakskonflikt) og positive holdninger (som det motsatte av 

relasjonskonflikt). Men er dette motsatte fenomener? Kan samarbeid betraktes som 

det motsatte av konflikt i mekling? Når det gjelder forholdet mellom samarbeid og 

konflikt generelt, med utgangspunkt i de definisjoner som er presentert, synes 

formuleringene ”uforenlige forskjeller” og ”koordinert samhandling med felles mål” 

relativt motstridende. Men hva med de samarbeidsuttrykk som er identifisert i denne 

studien? Det er nærliggende å tenke at reell enighet ikke kan opptre sammen med 

reell uenighet. I materialet synes problemet i stedet å være at det enkelte ganger kan 

være vanskelig å få tak i det egentlige, kanskje fordi parten selv, av ulike grunner, 

ikke er sikker på sitt eget standpunkt, eller fordi han eller hun ikke tør eller vil være 

åpen om det. (Jf. implisitte uttrykk og ulike former for lukkethet/unngåelse) Det viser 

seg i materialet at ett og samme par kan signalisere både positive og negative 

holdninger til hverandre, og at dette også gjelder en og samme part, og under drøfting 

av ett og samme tema. Dette illustreres i typekategorien ”Ikke kom her og kom her”. 

Videre er det slik at enkelte par verken gir uttrykk for positive eller negative 

holdninger til hverandre, som i typekategorien ”Vi gjør bare som du sier, vi”. Dette 

synes å være i tråd med Emerys (1994, ref. i Sbarra & Emery, 2006) modell på 

emosjonelle reaksjoner etter samlivsbrudd, som vektlegger tilstedeværelsen av 

konkurrerende følelser i sorgprosessen, og som til en viss grad strider imot 

stadiemodellene, der ulike faser karakteriseres av ulike følelser (bl.a. Tjersland, 1992, 

2007). I dette materialet er det altså ikke støtte for å betrakte samarbeid som det 

motsatte av konflikt i mekling.  

Selv om samarbeid og konflikt ikke nødvendigvis kan betraktes som 

motsetninger, synes det å være eksempler i materialet på at samarbeidende uttrykk 

virker positivt inn på konflikt. Den saken som beskrives separat under typekategorien 

”Trå oss ikke for nære” kan illustrere noe av dette. Her gir mor omfattende uttrykk 

for negative holdninger i den første halvdelen av meklingstimen, og vender stadig 

tilbake til den konflikt som førte til bruddet (i hvilket land de skulle bo). Far fremstår 

imidlertid med positive holdninger både til mor og til meklingen, og underveis skjer 
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det også en endring i mors uttrykk i samme retning. Når også hun begynner å 

signalisere positive holdninger til far, utvikler samtalen seg til å bli det jeg oppfatter 

som en gjensidig respektfull drøfting av viktige tema. I en annen sak, som inngår i 

typekategorien ”Samspillende avklarethet”, viser partene gjennomgående positive 

holdninger til hverandre. De gir uttrykk for enkelte saksuenigheter, men klarer å løse 

samtlige av disse i løpet av meklingstimen. Et tredje eksempel er en sak som inngår i 

typekategorien ”Trå oss ikke for nære”, og der det tilkjennegis et moderat til høyt 

konfliktnivå under første halvdel av samtalen. Etter paret har drøftet og kommet til 

enighet om samværsspørsmålet, som de innledningsvis oppga som det mest 

utfordrende, endrer imidlertid også denne samtalen seg noe i positiv retning, på den 

måten at omfanget av samarbeidende utrykk øker. Det kan altså virke som om 

samarbeidende uttrykk, her i form av oppnådd enighet og signalisering av positive 

holdninger, i alle fall i noen tilfeller kan virke modererende på konflikt, selv om det 

selvsagt også kan være andre forklaringer på disse hendelsene. 

Identifikasjon av samarbeidende uttrykk kan være viktig i mekling. Det kan gi 

informasjon om hvordan foreldresamarbeidet mellom partene fungerer og vil komme 

til å fungere, og dermed hvor de er i forhold til en målsetning om best mulig 

samarbeid eller foreldreskap etter et brudd. I tråd med dette er det naturlig å anta at 

omfang av samarbeidende uttrykk, sammen med blant annet konfliktuttrykk  og grad 

av åpenhet, kan ha betydning for valg av tilnærming og spesifikke intervensjoner, 

samt hvorvidt man anser det som formålstjenlig å forsøke å motivere paret til å ta 

imot flere enn den ene obligatoriske timen. Dersom paret fremstår som det Ahrons & 

Rodgers (1987, ref. i Adamsons & Pasley, 2006 og Ekeland, 1994) har beskrevet som 

gode venner, eller som typekategorien ”Samspillende avklarethet” i denne studien, 

kan det være unødvendig å adressere det relasjonelle, og det vil også kunne være 

unødvendig å motivere til videre prosess. Oppgir disse parene saksuenigheter, vil 

konflikthåndteringsstrategien samarbeid trolig kunne benyttes (Nordhelle, 2006) Det 

at samarbeidende uttrykk antakelig kan virke modererende på konflikt i mekling, kan 

dessuten bety at slike uttrykk generelt sett bør fremhjelpes og forsterkes 

Samlet sett kan det se ut som en inndeling i saks- og relasjonskonflikt kan ha relevans 

for mekling, og at de konfliktbeskrivelser som presenteres i denne studien til en viss 
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grad kan fungere som ”briller” for meklere i møte med separerende par. Dette samme 

kan også gjelde enighet og positive holdninger, selv om forholdet til konflikt synes 

komplisert, og enighet heller ikke alltid kan regnes som et uttrykk for samarbeid. 

5.3 Problemstilling 2: Parenes generelle fremtreden 
overfor mekler 

Jeg fant at parenes generelle fremtreden overfor mekler enten bar preg av åpenhet 

(oppriktige, uforbeholdne, mottakelige, tillitsfulle), eller lukkethet og unngåelse 

(innadvendte, tildekkede, skeptiske). Totalt sett fremsto to av de åtte parene som 

åpne, og seks som lukket/unngående. Disse seks parene signaliserte imidlertid 

lukkethet og unngåelse på forskjellige måter, og sakene varierte også med hensyn til 

uttrykk for henholdsvis relasjonskonflikt og signalisering av positive holdninger. Her 

vil jeg diskutere om og hvordan type- eller bildebeskrivelsene i denne studien (se 

punkt 4.2.3) kan ha relevans for mekling. 

5.3.1 Bildebeskrivelsenes relevans for forståelse av pars 
fremtreden under mekling.  

Hva kan være grunnlaget for ett gitt pars generelle fremtreden under mekling? Hvilke 

faktorer virker inn, og hvordan henger disse sammen? Det finnes mye litteratur på 

reaksjoner etter samlivsbrudd som belyser det generelle i slike prosesser (bl.a. 

Ekeland, 1994; Rollie & Duck, 2006; Sbarra & Emery, 2006; Tjersland, 1992, 2007). 

Som Tjersland (1992, 2007) påpeker, er det likevel viktig å huske på at reaksjoner og 

forløp vil variere hos det enkelte individ, og hos det enkelte par. Så hva med det 

spesifikke parets fremtreden innenfor konteksten av en meklingssamtale? I mekling 

er det flere aktører; vanligst er nok to parter og én mekler. Det fundamentale 

sosialpsykologiske faktum at vi mennesker påvirker, og lar oss påvirke, av andre, 

gjelder selvfølgelig også under mekling. Faktorer som individuelle særtrekk, partenes 

relasjon, meklers holdning og intervensjoner, samt relasjonen mellom mekler og 

parter, vil derfor alle kunne være medvirkende til hvordan paret fremstår under 

meklingen. Poenget her er ikke å redegjøre uttømmende for hvilke elementer som kan 

virke inn på parets fremtreden, men å fremheve det interaktive ved selve 
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meklingssituasjonen som et grunnlag for å forstå det spesifikke parets atferd. Dette er 

i tråd med den interaktive meklingsmodellen (Taylor, 2002), og også Irving & 

Benjamin (2002) fremhevelse av relasjonen mellom mekler og klienter som en 

betydningsfull fellesfaktor i mekling. For å forstå ett gitt pars fremtreden under 

mekling, og derigjennom etablere et grunnlag for tilpassede intervensjoner, kan det 

altså være viktig for mekler å være oppmerksom på ulike sider både ved sin egen, og 

hver av de individuelle parters, atferd og reaksjoner (jf. bl.a. Gale et al., 2002, ref. i 

Bengtson 2004). Hvordan de nevnte elementer henger sammen i den enkelte sak vil 

selvsagt variere, men type- eller bildebeskrivelser, slik som i denne studien, kan 

kanskje likevel være til hjelp gjennom å belyse noen slike sammenhenger. En svakhet 

ved bildebeskrivelsene i denne studien, er imidlertid at de ikke inkluderer meklers 

innvirkning på dynamikken, med unntak av hvorvidt samarbeidet synes å fungere bra 

eller dårlig. Selv om materialet er lite, og studien neppe valid, vil jeg i det følgende 

likevel kommentere på noen av de sammenhenger jeg fant i dette materialet, som 

eventuelle hypoteser til videre forskning: 

De parene som gir åpent uttrykk for sakskonflikt, er beskrevet som ”Ikke trå 

oss for nære” og ”Samspillende avklarethet”. Den første typen karakteriseres av åpen 

relasjonskonflikt og noe lukkethet/unngåelse, mens den andre kjennetegnes av en 

gjennomgående samarbeidende holdning og åpenhet. Samtlige sakskonflikter forblir 

uløst i den første gruppen, mens de samspillende avklarte kommer til enighet på de så 

å si alle områder. Noen par gir kun implisitte uttrykk for (mulig) sakskonflikt. Dette 

gjelder ”Vi gjør bare som du sier, vi”, som karakteriseres av relativt omfattende 

lukkethet/unngåelse, primært i form av ”pleasing”  eller ”å snakke mekler etter 

munnen”, og et relativt fravær av uttrykk for både positive og negative holdninger til 

hverandre. De potensielle konflikttemaene i disse sakene blir ikke gjenstand for noen 

drøfting. Ett par gir verken eksplisitte eller implisitte uttrykk for sakskonflikt. Dette 

gjelder ”Ikke kom her og kom her” paret, som kjennetegnes ved påfallende og 

gjennomgripende lukkethet og unngåelse, blant annet gjennom å fremstå som 

suverene og signalisere en sterk motvilje mot innblanding. I dette lille materialet 

synes derfor å være en viss sammenheng mellom uttrykk for sakskonflikt og åpenhet 

vs. lukkethet/unngåelse i materialet, på den måten at åpne par gir eksplisitte uttrykk 
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for slik konflikt, mens lukkede/unngående par gir implisitte eller ingen slike uttrykk. 

Unntaket er de saker der parene også karakteriseres av åpen relasjonskonflikt, noe 

som kanskje kan skyldes at det i en slik situasjon blir vanskelig å holde eventuelle 

uenigheter skjult, eller at saksuenighet blir en måte å uttrykke relasjonskonflikten på. 

Relasjonskonflikt kommer til uttrykk i ”Trå oss ikke for nære” og ”Ikke kom 

her og kom her”, og er knyttet til lukkethet/unngåelse. En måte å forstå dette på er at 

relasjonskonflikten er opphavet til den lukkede og unngående holdningen, på den 

måten at paret er utrygge i hverandres nærvær, og dermed ikke våger å gi uttrykk for 

sine egentlige ønsker og behov. Det kan også være at de oppfatter de ordninger de er 

blitt enige om i forkant som ”et korthus” de er redde for at mekler skal ”blåse ned”, 

og dermed ikke er så interessert i ytterligere drøfting. Videre at de opplever 

meklingen som svært ubehagelig på grunn av sitt anspente forhold, slik at de vil bli 

ferdige med den så fort som mulig. 

Samarbeidsuttrykk gis i de fleste sakene, men det er kun i to saker at jeg 

opplever dette som en gjennomgående holdning. Dette gjelder ”Samspillende 

avklarethet” sakene, som også karakteriseres av åpenhet. I tillegg skjer det en 

dreining mot slik holdning i en av meklingene under ”Trå oss ikke for nære”. Dette 

paret beveger seg også fra lukkethet/unngåelse i retning av mer åpenhet, slik at 

sammenhengen mellom åpenhet og samarbeidende holdning synes ganske klar i dette 

svært begrensede materialet. 

Det ser også ut til å være en viss sammenheng mellom kvaliteten på 

samarbeidet med mekler og åpenhet vs. lukkethet/unngåelse i disse åtte meklingene, 

på den måten at samarbeidet synes å fungere bra i de sakene som preges av åpenhet, 

mens det fremstår som mindre bra eller dårlig i de fleste av de lukkede/unngående. 

Det er to unntak fra dette. Det ene er den saken der paret beveger seg fra 

lukkethet/unngåelse og relasjonskonflikt i retning av mer åpenhet og samarbeid, og 

den andre er en av de andre meklingene under ”Trå oss ikke for nære”. Hvordan kan 

denne sammenhengen, og unntakene, forklares? Er det parets fremtreden som 

påvirker mekler til å respondere på bestemte måter, eller er det meklers 

intervensjoner som påvirker parets fremtreden? Påvirkningen skjer etter all 

sannsynlighet begge veier. I ”Samspillende avklarethet”, kan parenes positive 
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innstilling til meklingen virke positivt på mekler og på samarbeidet, og meklers 

holdninger og intervensjoner kan skape tillit hos partene. Videre kan det være at de 

tre aktørene gjennom dette kommer inn i en ”god sirkel” som bidrar til at det 

konstruktive samarbeidet vedvarer. Når det gjelder ”Vi gjør bare som du sier, vi” og 

”Ikke kom her og kom her”, kan det være at partenes tildekkethet og skepsis 

(nærmest fiendtlig innstilling i den ene saken) påvirker mekler på en negativ måte; 

kanskje blir hun usikker på hvordan hun skal håndtere dette paret, kanskje føler hun 

seg utilstrekkelig i møte med parter som ikke vil ha hennes hjelp, kanskje blir hun 

provosert av deres uttrykk. I så fall kan det hende at hun signaliserer for eksempel 

utydelighet, usikkerhet, og/eller irritasjon, og på den måten bidrar til at paret lukker 

seg enda mer. Partenes uttrykk for lukkethet/unngåelse tiltar underveis i disse 

samtalene, noe som kan være en indikasjon på at meklers håndtering av saken er 

utilfredsstillende. I ”Trå oss ikke for nære” er mønstret litt mer komplisert. Her er det 

én sak som bekrefter sammenhengen, mens de to andre er unntak. Disse parene virker 

ikke negativt innstilt til meklingen i samme grad som ”Vi gjør bare som du sier, vi” 

og ”Ikke kom her og kom her”, noe som kanskje kan være med på å forklare at de er 

unntak. I tillegg kan det virke som om begge parter ønsker å vekke sympati hos 

mekler, eller forsøke å alliere seg med henne, noe som kanskje kan virke positivt inn 

på mekler. I den saken som bekrefter sammenhengen synes imidlertid mekler å velge 

side, noe som virker negativt inn på samspillet med den ene parten, og dermed paret 

som helhet. I ett av unntakene, der det skjer en bevegelse hos paret i positiv retning i 

løpet av samtalen, er det naturlig å tenke at meklers holdninger og intervensjoner er 

med på å bidra til dette. 

5.3.2 Hvordan har åpenhet og lukkethet/unngåelse relevans for 
mekling? 

En vesentlig side ved pars fremtreden under mekling, er i hvilken grad de fremstår 

som åpne. Åpen dialog kan øke sannsynligheten for reell konfliktløsning, og dermed 

for et positiv utfall av meklingen (Nordhelle, 2006; Taylor, 2002). I tråd med dette 

ser det i disse få meklingene ut til å være en sammenheng mellom ”Samspillende 

avklarethet” og åpen formidling av saksuenighet, positiv holdning mellom partene, og 
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et godt samarbeid med mekler. Når det gjelder de par som karakteriseres av en 

innadvendt, tildekket og skeptisk fremtreden, og omfattende grad av implisitte 

uttrykk, er mønsteret noe mer komplisert. En forenklet oppsummering er likevel at 

lukkethet/unngåelse knyttes til relasjonskonflikt og/eller utilfredsstillende samarbeid 

med mekler, i tillegg til implisitte eller ingen uttrykk for sakskonflikt. Det kan 

selvfølgelig være at disse parene ikke er uenige om noe. Det er vanskelig å si noe 

sikkert om dette, på samme måte som det er vanskelig å si noe sikkert om disse 

partenes egentlige oppfatninger, forståelsesmåter og synspunkter generelt sett. En slik 

gjennomgående uklarhet i kommunikasjonen kan bety større sannsynlighet for å ende 

opp med ikke-reell avtaleenighet, uløste konflikttema og pseudokonflikter. 

Hvorvidt et gitt par fremstår som åpent eller lukket/unngående, kan ha 

sammenheng med i hvilken grad partene føler seg trygge i samtalesituasjonen. For 

eksempel vil nok parter med gjensidig og gjennomgående positive holdninger til 

hverandre, og med tillit til mekler, lettere føle seg trygge og frie til å kunne gi uttrykk 

for sine ønsker og behov. Partene kan ha en indre trygge i seg selv, de kan ha hatt et 

relativt ukomplisert brudd eller ha oppnådd tilstrekkelig avstand til bruddet (jf. bl.a. 

Emery, 1994, ref. i Sbarra & Emery, 2006; Tjersland, 1992, 2007). Men også mekler 

kan bidra i denne sammenheng, gjennom trygghetsskapende intervensjoner som 

bekreftelse. Bildebeskrivelsene i denne studien kan kanskje være til hjelp for å 

identifisere uttrykk for henholdsvis åpenhet og lukkethet/unngåelse, og dermed også 

for å avgjøre hvor mye trygghetsskapende intervensjoner det aktuelle paret har behov 

for. 

5.3.3 Hvem trenger mekling, og er én time nok? 

Ekeland & Myklebust (1997c) presenterer følgende påstand: ”Når det er lite konflikt, 

seier det seg sjølv at mekling kan vere unødvendig” (s. 672), og finner i sin 

intervjustudie av meklere at dette gjelder 37 % av sakene. I denne studien består 

utvalget i all hovedsak av lavkonfliktsaker. Men betyr det at meklingene har vært 

unødvendige? Og var det tilstrekkelig med den ene obligatoriske timen for alle 

parene? Dette avhenger selvsagt av hva man betrakter som meklingens formål. Hvis 

man benytter lovens målformulering, og kun forholder seg til det partene sier 
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eksplisitt, synes hensikten å være oppfylt. I seks av de åtte sakene har parene dessuten 

enten skrevet avtale, eller blitt enige om det meste på forhånd, og meklingene kan 

dermed anses som overflødige ut fra denne målforståelsen. I like mange saker (6 av 

8) bidrar imidlertid parets lukkede og unngående fremtreden til en uklarhet rundt 

hvorvidt enigheten er reell, og til en usikkerhet i forhold til om det kan foreligge 

uløste konflikttema som ikke blir tematisert. Ikke-reell avtaleenighet er neppe lovens 

intensjon, og går man forbi de eksplisitte uttrykkene, kan det stilles spørsmålstegn 

ved hvorvidt formålet innfris i disse meklingene.  

Utvider man målforståelsen til å gjelde best mulig foreldresamarbeid etter 

samlivsbrudd (jf. bl.a. Birkeland, Brekke & Tjersland 1999; Ekeland, 1994; 

Tjersland, 1992),  kan det se ut som om de fleste av disse parene hadde nytte av, eller 

kunne trenge, mekling. I ”Samspillende avklarethet” trenger partene hjelp til å løse 

noen mindre saksuenigheter, de ønsker informasjon om enkelte formaliteter, de 

ønsker meklers vurdering av spørsmål der er usikre på, og det kommer også opp 

forhold som de ikke har tatt med i sin vurdering, og som de opplever som vesentlige 

(for eksempel langsiktig planlegging av feriesamvær og hvordan de vil forholde seg 

når en av partene får ny kjæreste).”Trå oss ikke for nære” parene tilkjennegir en 

pågående relasjonskonflikt, i tillegg til saksuenighet på flere betydningsfulle tema, 

som det kan være svært viktig å få løst opp i av hensyn til foreldresamarbeidet. Disse 

parene har heller ikke kommet til enighet om avtaler på forhånd. Relasjonskonflikt er 

også fremtredende i ”Ikke kom her og kom her”. Når det gjelder ”Vi gjør bare som du 

sier, vi”, er spørsmålet noe vanskelig å vurdere. Det kan være at den enighet disse 

parene presenterer er reell, og at deres avmålte samarbeidsforhold fungerer 

tilfredsstillende, slik at de ikke trenger mekling. På den annen side kan det hende en 

mer åpen dialog ville kunne avdelle vanskelige tema, eller områder partene ønsket 

innspill på, og at de således ville kunne ha nytte av slik hjelp i forhold til videre 

foreldresamarbeid. De implisitte uttrykk for sakskonflikt som tilkjennegis i disse 

sakene, kan tolkes som støtte til sistnevnte hypotese. Samlet sett er dette i tråd med 

Ekeland (1994), som hevder at en meklingssamtale kan være nyttig selv om partene 

gir uttrykk for å ha blitt enige på forhånd. Han sier det er en mulighet for at avtalen 

kan klargjøres og utfylles på en del punkter, og fremhever også at en slik samtale kan 
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avdekke ikke-reell enighet. Videre at avtalen må være gjennomtenkt og rimelig 

rasjonelt vurderte av begge parter for å få den til å fungere i praksis, og at det ikke er 

uvanlig at foreldre angrer på, og krangler om, avtaler som er inngått i all hast i en 

ellers turbulent situasjon 

Var det så tilstrekkelig med den ene obligatoriske meklingstimen for disse 

parene? Min vurdering er at det var tilstrekkelig med én times mekling i sakene under 

”Samspillende avklarethet”. Parene forlater samtalen med det jeg oppfatter som en 

fullstendig, detaljert og gjennomarbeidet avtale, og med en samarbeidende, positiv 

holdning til hverandre. For de resterende parene kunne kanskje videre prosess vært 

nyttig. Det avtalemessige resultatet i disse sakene anses generelt sett som 

ufullstendig, lite gjennomarbeidet og/eller uten utgangspunkt i partenes egentlige 

behov, ønsker og interesser. For eksempel ble det i en sak avtalt full fleksibilitet på 

alle områder, noe som kanskje kan være det samme som ingen avtale i det hele tatt. 

Over halvparten av parene, inkludert sistnevnte, gir dessuten uttrykk for 

relasjonskonflikt, som de i liten eller ingen grad har fått hjelp til å håndtere under 

denne ene meklingstimen.  

De bildebeskrivelser som presenteres i denne studien kan kanskje ha en viss 

relevans i møte med separerende par. De kan kanskje belyse enkelte sammenhenger 

til bruk som hypoteser ved forståelsen av spesifikke pars fremtreden, som igjen kan 

være et utgangspunkt for tilpassede intervensjoner. En svakhet ved beskrivelsene i 

denne sammenheng er som nevnt at de ikke inkluderer meklers innvirkning på 

dynamikken, i tillegg til det åpenbare at de bygger på et lite, og utilstrekkelig variert 

utvalg. Det er nok rimeligere å hevde at bildebeskrivelsene, med tilknyttede 

grunnkategorier, kan være til hjelp for å identifisere uttrykk for henholdsvis åpenhet 

og lukkethet/unngåelse hos par i mekling. Slik identifikasjon kan være viktig for å 

vurdere i hvilken grad paret har behov for trygghetsskapende intervensjoner, og, 

sammen med identifikasjon av andre uttrykk, hvorvidt det synes formålstjenelig å 

motivere dem til å ta imot flere en den ene obligatoriske timen 
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5.4 Problemstilling 3: Meklerresponser på uttrykk for 
konflikt og enighet  

Jeg fant at meklerne i dette materialet responderte på uttrykk for sakskonflikt og 

enighet med enten aktiv eller manglende utforsking, og at manglende utforsking var 

vanligst ved implisitte uttrykk. Tilnærmingen til aktiv utforsking varierte mellom 

nøytralitet og ikke-nøytralitet, og det var visse forskjeller på langs i materialet med 

hensyn til dette. Når det gjelder relasjonskonflikt, fant jeg en hovedvekt av 

manglende eller passive intervensjoner, men også enkelte tilfeller av aktiv 

adressering. Samarbeidet mellom mekler og klienter synes å fungere bra i halvparten 

av sakene, og mindre bra i like mange. Her vil jeg drøfte enkelte sider ved de 

beskrivelser av meklerresponser som gis i studien, og hvordan disse kan ha relevans 

for mekling. 

5.4.1 Håndtering av saker med relasjonskonflikt 

Det er som nevnt fire saker i materialet der partene gir uttrykk for relasjonskonflikt. I 

tre av disse holdes primært fokus på sak. En av meklerne kombinerer saksfokuset 

med nøytralitet, mens de to andre i større grad involverer seg direkte i drøftingen på 

det som kan oppleves som en ikke-nøytral måte. Disse to benytter også en del 

relasjonsorienterte intervensjoner, men som de i liten grad synes å nå frem med. 

Totalt sett synes ikke meklerne å lykkes med sine intervensjoner; drøftingene 

fremstår som lukkede og lite konstruktive, relasjonskonflikten mellom partene 

kommer gjennomgående til uttrykk, og de resulterende avtalene vurderes som 

ufullstendige og/eller lite gjennomarbeidede. I den siste av de sakene der 

relasjonskonflikt tilkjennegis, benytter mekler en mer relasjonsorientert innfallsvinkel 

i første del av meklingstimen, kombinert med en gjennomgående nøytral holdning. 

Dette synes å fungere. Samtalen utvikler seg i retning av mer åpenhet og 

samarbeidende holdning mellom partene, som muliggjør konstruktiv drøfting av 

viktige tema. Meklingen resulterer i det jeg vurderer som en noe ufullstendig og 

middels gjennomarbeidet avtale, men paret får likevel en samarbeidserfaring. 
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Den eneste kombinasjonen som synes å fungere i møte med relasjonskonflikt i 

dette lille materialet, er dermed nøytralitet og relasjonsorientering. Nøytralitet ser ut 

til å være en forutsetning, da de meklerne som fravirker dette prinsippet heller ikke 

synes å nå frem med sine relasjonsorienterte intervensjoner. En nøytral fremtreden 

fremstår imidlertid ikke som tilstrekkelig, med henblikk på førstnevnte sak, der 

mekler kombinerer dette med saksfokus uten tilsynelatende suksess. Jeg vil komme 

tilbake til en drøfting av nøytralitet. Her vil fremheve det at relasjonsorientering ser ut 

til å egne seg best i saker med relasjonskonflikt, i tråd med det som hevdes i 

litteraturen (Ekeland, 2004; Ekeland & Myklebust, 1997b; Nordhelle, 2007), 

inkludert noe evidens (Kressel et. al., 1994). Er det da slik at relasjonsorientering 

fungerer best i saker med relasjonskonflikt nettopp fordi man møter paret der de er, 

eller vil en slik innfallsvinkel være egnet i alle meklingssaker? Hvordan ville det for 

eksempel virke å benytte relasjonsorienterte intervensjoner i møte med separerende 

par som ikke gir uttrykk for negative holdninger til hverandre, men likevel har en del 

uenighet i forhold til sak? Det er ingen eksempler på dette i materialet, men man kan 

kanskje spekulere i to mulige scenario: Enten at partene ville oppleve det som positivt 

å bli sett og bekreftet, og få plass til å tematisere dynamikk, reaksjonsmåter og behov, 

selv om dette ikke fremstår som presserende. Eller at partene ville kunne oppleve det 

som negativt at mekler utforsket slike tema unødvendig, og at det således ville virke 

forstyrrende på saksdrøftingen og dermed måloppnåelsen. Antakeligvis vil dette 

kunne variere fra sak til sak. Kressel og kollegers (1994) resultater kan forstås dithet 

at en relasjonsorientert tilnærming gir best resultater generelt sett.  

Det er funnet et generelt skille mellom tilhengere av terapeutiske og mer 

strukturerte modeller i mekling (Kruk, 1998; Neilson, 1994, begge ref. i Irving & 

Benjamin, 2002), der man innenfor sistnevnte tradisjon ikke fokuserer på relasjon 

(Nordhelle, 2007; Taylor, 2002). Det er med andre ord uenighet om hvorvidt 

adressering av relasjonelle aspekter bør inngå i mekling. I Norge, hvor 

meklingsordningen er obligatorisk, kan man kanskje problematisere dette rent etisk. 

Selv om det formelt sett bare er oppmøtet til mekling som er obligatorisk, er det 

nærliggende å tenke at enkelte kan føle seg presset inn i noe de ikke ønsker, og er det 

da rett å adressere relasjonelle forhold? Vil ikke dette kunne virke unødvendig 
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invaderende? Hva hvis paret uttrykker enighet på alle punkter, men åpenbart står midt 

i en intens relasjonskonflikt? Hva med hensynet til barna? Det kan formuleres en 

rekke dilemmaer i denne forbindelse. Ut fra det man vet om reaksjoner etter 

samlivsbrudd (jf. punkt 1.2), er det dessuten naturlig å tenke at relasjonskonflikt er 

svært vanlig i mekling; at det til en viss grad må forutsettes, og kanskje at de færreste 

av uenighetene kan betegnes som rent saklige. I tråd med dette kan det være viktig å 

spørre når og under hvilke betingelser det synes nødvendig å adressere 

relasjonskonflikter, og når er det ikke relevant, eller når det ikke bør prioriteres. I 

vurderinger som dette kan beskrivelser av reaksjonsmåter og fremtreden hos par som 

møter til mekling, slik som i denne studien, ha betydning. 

5.4.2 Nøytralitetsspørsmålet 

Nøytralitet synes altså viktig for å nå frem til par som gir uttrykk for relasjonskonflikt 

i dette materialet. Dette er i strid med det Kressel og kolleger (1994) fant, nemlig at 

meklers villighet til å avstå fra streng nøytralitet ga bedre resultater. De fremhever 

imidlertid at dette gjaldt saker med høyt konfliktnivå, mens det her hovedsakelig er 

snakk om lavkonfliktsaker. Streng nøytralitet, slik det beskrives i litteraturen (Kressel 

et al., 1994; Taylor, 2002), er dessuten sannsynligvis mer begrenset enn forståelsen 

av nøytralitet i denne studien (se vedlegg). Det viktigste er nok likevel at dette 

utvalget er altfor lite til å kunne trekke noen konklusjoner, inkludert angående 

sammenhengen mellom nøytralitet og suksess i saker med relasjonskonflikt. Uansett 

er det er mange som hevder at hensynet til nøytralitet ofte må vike i møte med 

relasjonskonflikt og maktubalanse (Ekeland, 2004; Nordhelle, 2007; Taylor, 2002), 

og Taylor (2002) sier en utvidet nøytralitetsforståelse kan være en forutsetning for å 

lykkes med slikt arbeid. Kanskje er det mer interessant å spørre hvordan ikke-

nøytralitet utføres, generelt og i dette materialet?  

I de fire sakene der mekler hovedsakelig opptrer ikke-nøytralt i mitt materiale, 

utføres dette på det som kan oppleves som en normativ eller evaluerende måte. 

Meklerne har en tendens til å favorisere, og argumentere for, bestemte resultater, noe 

de er mer eller mindre tydelige i forhold til. De innspill partene kommer med blir ofte 

gjenstand for evaluering, og noen ganger det som kan oppleves som moralisering og 
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devaluering. Det er også  tilfeller av at mekler gir inntrykk av å opptre partisk, i den 

forstand at hun gjennomgående støtter en av partenes synspunkter, og også opptrer 

noe dømmende og manøvrerende i forhold til den andre parten. I tillegg kan enkelte 

sekvenser i disse samtalene oppfattes i retning av avhør, ved at mekler stiller 

spørsmål til partene, for deretter å ta stilling til utspillene i retning av rett eller galt 

svar. Det kan diskuteres hvorvidt ikke-nøytralitet er en god betegnelse på en slik 

fremtreden, eller om signalisering av negative holdninger er et mer treffende uttrykk. 

Når det gjelder parets fremtreden i disse sakene, er dette beskrevet under ”Ikke kom 

her og kom her”, ”Vi gjør bare som du sier, vi” og ”Trå oss ikke for nære”. Altså 

lukkethet/unngåelse med eller uten uttrykk for relasjonskonflikt. I tre av disse sakene 

fremstår paret som mer og mer lukket/unngående underveis i samtalen, og det er 

nærliggende å tenke at dette kan ha sammenheng med meklers ikke-nøytrale 

opptreden eller signalisering av negative holdninger. 

I én sak beveger mekler seg fra en overvekt av nøytrale til ikke-nøytrale 

responser i løpet av samtalen. Dette gjelder overfor ett av parene i ”Samspillende 

avklarethet”. Meklers ikke-nøytralitet i denne saken består først og fremst av det å 

komme med spesifikke forslag til ordninger eller løsninger og argumentere for disse, 

men uten å moralisere. Samarbeidet med paret synes å fungere bra. Det kan være at 

meklers innledende nøytralitet og gjennomgående signalisering av respekt og positiv 

holdning, skaper tillit hos partene, og medvirker til at de ikke opplever dette som 

provoserende. Tvert imot synes de åpne for meklers innspill, og stiller han mange 

spørsmål. Ut fra dette kan det virke som om spørsmålet om hvordan ikke-nøytralitet 

utføres, eller hvorvidt det signaliseres positive eller negative holdninger til klientene, 

er av betydning. Videre at dette kan være en mulig forklaring på hvrofor håndtering 

av relasjonskonflikt synes avhengig av nøytralitet i dette utvalget. Taylor (2002) 

påpeker at normative eller evaluerende uttrykk ikke inngår i hans forståelse av utvidet 

nøytralitet, og at det i alle tilfeller må betegnes som ikke-nøytralitet. 

5.4.3 Håndtering av lukkethet/unngåelse og implisitte uttrykk 

Seks av parene i materialet karakteriseres av en lukket/unngående fremtreden. Dette 

kan skyldes flere forhold, blant annet pågående relasjonskonflikt og/eller meklers 
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ikke-nøytralitet eller negative holdning. To av disse sakene inneholder ingen uttrykk 

for relasjonskonflikt (”Vi gjør bare som du sier, vi”) Man kan selvfølgelig spekulere i 

om de likevel har en slik underliggende konflikt, og at dette medvirker til lukkethet 

og unngåelse. Likevel synes det nærliggende å tenke at meklers ikke-nøytrale 

opptreden, eller signalisering av negativ holdning, har betydning i disse sakene, ikke 

minst fordi parene fremstår som mer og mer lukket underveis i samtalen. En slik 

fremtreden hos mekler synes altså ikke å bidra til åpenhet i samtalen. På tvers i 

materialet kan det dessuten synes som om det å la være å utforske implisitte uttrykk 

fører til forbigåelse av en del potensielle konflikttema. Så hva virker? 

Jeg har tidligere presentert en antakelse om at trygghetsskapende 

intervensjoner kan være virksomt i møte med lukkede/unngående par, gitt at slik 

fremtreden skyldes utrygghet i samtalesituasjonen. Materialet kan også tolkes i denne 

retning. I den sak jeg beskrev som fungerende under håndtering av relasjonskonflikt, 

fremstår paret i tillegg som mer åpne underveis i samtalen, noe som trolig har 

sammenheng med meklers trygghets- og relasjonsorienterte intervensjoner. I tillegg 

kan en av sakene under ”Samspillende avklarethet” være interessant i denne 

sammenheng. Her vurderes paret som åpne fra begynnelsen, men likevel skjer den en 

bevegelse i saken mot enda mer åpenhet. Mekler i dette tilfellet signaliserer en 

gjennomgående positiv holdning til paret, hun opptrer i all hovedsak nøytralt, er 

utforskende i forhold til sak, inkludert det å løfte frem implisitte uttrykk (som den 

eneste), og hun har også flere trygghetsskapende og relasjonsorienterte 

intervensjoner, som oppsummeringer og anerkjennende bekreftelser både på saks- og 

emosjonsnivå.  Kort oppsummert synes mekler å møte paret der de er til enhver tid, 

samtidig som hun gir dem tilpassede utfordringer ved å bringer inn nye momenter til 

overveielse.  

5.4.4  Hvordan motivere partene til å ta imot tilbudet om flere enn 
én meklingstime? 

Walther og Skahjem (2008) peker på vanskeligheter knyttet til den nye 

meklingsordningen, nemlig det å motivere ambivalente eller motvillige par til å ta 

imot flere enn den ene obligatoriske timen. Hvordan kan meklere møte denne 



 86

utfordringen? Det er vanskelig å si noe om dette ut fra materialet, da jeg kun har 

undersøkt én-times saker og derfor ikke har noe sammenlikningsgrunnlag. Et par av 

meklerne forsøker å motivere klientene gjennom det jeg opplever som mildt press, for 

eksempel ved å fremheve at man allerede har satt av tid til den neste timen, presisere 

at det er vanlig at par bruker flere enn én time, og gjerne gjenta dette flere ganger 

underveis i samtalen. Det er grunn til å tro at dette kan virke i mange tilfeller, selv om 

det åpenbart ikke fungerer i disse sakene. En annen innfallsvinkel kan kanskje være å 

forsøke å hjelpe paret å se nytten av flere timer, gjennom å løfte frem områder det ser 

ut til at paret kan trenge å jobbe med. For å få dette til kan det være nødvendig å 

senke tempoet noe, slik at viktige tema og nyanser kommer frem. I dette 

identifiseringsarbeidet kan beskrivelser av relevante fenomener ved pars fremtreden, 

slik som denne studien, være til hjelp for mekler. Medvirkende til om paret ser 

fordelen ved flere timer, er nok også i hvilken grad mekler lykkes med å vekke tillit. 

(jf. Irving & Benjamin, 2002). En tredje mulighet er kanskje å tematisere tidsbruk 

helt innledningsvis i samtalen; si noe om hva man kan tilby innenfor visse 

tidsrammer, inkludert hvilke begrensninger valget av en enkelt time vil medføre, og 

delvis avklare hvilket opplegg paret er innstilt på. På den måten blir det kanskje også 

lettere for mekler å legge opp til et best mulig meklingsforløp innenfor den tiden han 

eller hun har til disposisjon. Ulempen ved denne innfallsvinkelen er at man 

sannsynligvis mister noen par som ville sagt ja til flere timer etter å ha blitt kjent med 

mekler og sett en subjektiv nytteverdi av å komme igjen. 

5.5 Konklusjon 

Forsking på mekling synes på mange måter å være forbi den fasen der man var 

opptatt av å dokumentere at tiltaket har effekt (Bengtson, 2004; Irving & Benjamin, 

2002; Sbarra & Emery, 2006). Nå rettes i stedet fokuset mot selve 

meklingsprosessen, altså mot hva ved mekling som virker for hvilke par og hvordan, 

og i denne forbindelse kan deskriptive studier som denne ha betydning. Gjennom 

beskrivelser av hva som faktisk skjer under selve meklingssamtalen, kan man danne 

grunnlaget for en tydeligere fokusering på ulike fenomener, og aktuelle 
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tilnærmingsmåter overfor disse. De beskrivelser som gis i denne studien er først og 

fremst ment som, og egnet for, et utgangspunkt for eventuell videre forskning. I 

tillegg kan de til en viss grad være relevante som hypoteser eller ”briller ” for 

meklere i møte med separerende par, og således til hjelp ved identifikasjon av 

fenomener, forståelse av spesifikke par, og dermed tilpasning av intervensjoner. Dette 

gjelder kanskje spesielt illustrasjoner av relasjonskonflikt og generell lukkethet eller 

unngåelse hos par som møter til mekling, inkludert implisitte uttrykk for sakskonflikt 

og uklarhet i forbindelse med enighet. Studiens beskrivelser belyser også noen 

aktuelle tilnærmingsmåter til disse fenomenene, og enkelte nyanser ved forståelsen av 

nøytralitet i mekling.  

Med dette som utgangspunkt, er det mye som kunne være interessant å forske 

videre på, blant annet: Om disse beskrivelsene er holdbare, samt en utvidelse og 

nyansering i forhold til hvilke fenomener det kan være hensiktsmessig for meklere å 

se etter. Når og under hvilke betingelser relasjonskonflikter bør adresseres, hvor stor 

betydning slike uttrykk har for foreldresamarbeidet, og hvordan mekler best kan møte 

dette. Er det for eksempel mest hensiktsmessig med dempende intervensjoner, eller 

bør man gi plass til utforsking/bearbeiding? Videre hvilke konsekvenser en lukket 

eller unngående fremtreden hos par har for etterfølgende foreldresamarbeid, inkludert 

oppfølging av og tilfredshet med avtalen. Hvilke tilnærminger som synes å være mest 

hensiktsmessig for å stimulere til åpenhet og samarbeid i mekling, og hvordan slike 

uttrykk kan virke modererende på konflikt og stimulerende på konfliktløsning. Og til 

sist: Hvordan nøytralitet skal forstås i mekling, og hvordan nyanser virker ulikt på 

ulike par. 
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Vedlegg: Kategorier med analytiske notater 

Grunnlag: Lydopptak fra 8 meklingssamtaler; 4 primærsaker og 4 saker benyttet til 

videreutvikling og validering, samt litteraturstudium (jf. oppgavens punkt 1 og 2) 

PROBLEMSTILLING 1: 

Kategoriene inneholder uttrykk for konflikt og samarbeid på tvers av materialet; altså 

er de ikke knyttet til enkeltsak. Fokuset ligger på samspillet mellom partene. 

Kategori: Sakskonflikt  

Kategorien sakskonflikt inneholder partenes uttrykk for uenighet i forhold til en sak 

eller et tema, og inkluderer forskjeller i oppfatninger, forståelses-/forklaringsmåter, 

synspunkter/meninger, og konklusjoner. Tema kan være situasjoner, prosesser, eller 

mer konkrete spørsmål som partene må ta stilling til. Det kan være forhold som er 

sentrale i mekling, som bosted og samvær, men også spørsmål man ikke 

nødvendigvis vil betegne som meklingsrelevante. Forskjellene må imidlertid fremstå 

som uforenlige, på den måten av begge parters oppfatninger, forståelsesmåter, 

meninger eller konklusjoner ikke kan gjøres gjeldende samtidig, og de må også 

omhandle tema som det synes nødvendig eller betydningsfullt å komme til enighet 

om av hensyn til foreldresamarbeidet. All uenighet vil altså ikke falle inn under denne 

kategorien. Et eksempel fra materialet som vurderes som tilstrekkelig betydningsfullt, 

er uenighet om hvorvidt barna skal få begges etternavn etter bruddet. Et eksempel fra 

materialet som vurderes som under denne terskelen, er uenighet om hvorvidt det er 

mulig å få bestilt sydentur i juli. Det er likevel ingen forutsetning at det knyttes 

følelser til uenigheten.  

Kategorien forutsetter er en relativt utvidet forståelse av begrepet konflikt. Det stilles 

for eksempel ikke krav til verken følelser eller maktuttrykk, slik blant annet Ekeland 

gjør. Kategorien inkluderer konflikttyper som interessekonflikter, verdikonflikter og  

faktakonflikter, men ikke pseudokonflikter. Den oppfattes som tilsvarende begrepene 
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saks- eller oppgavekonflikt slik de omtales i litteraturen, og utelukker dermed ikke 

samtidig person- eller relasjonskonflikt.  

En sakskonflikt oppstår altså når partene har uforenlige oppfatninger, forståelses-

/forklaringsmåter, synspunkter/meninger, og/eller konklusjoner om et tema som det 

er betydningsfullt å kommet til enighet om av hensyn til foreldresamarbeidet. Den 

opprettholdes dersom partene av ulike grunner ikke klarer å komme frem til noen 

felles forståelse, for eksempel på grunn av en samtidig relasjonskonflikt, forskjeller 

mellom partene i opplevd tiknytning, automatiske interaksjonsmønstre, impulsive 

konfliktreaksjoner, og/eller andre forhold ved individet. Grunnlaget kan være 

situasjonsbestemt, gjerne knyttet til reaksjoner på bruddet, eller det kan være en 

gjennomgående tendens hos individet eller i samspillet mellom partene. Dersom 

sakskonflikten opprettholdes over tid, kan den endre seg i negativ retning 

(opptrapping). Grunnlaget for opptrapping kan for eksempel være fremveksten av en 

samtidig relasjonskonflikt, etablering av fiendebilder, og/eller gjensidig destruktiv 

argumentveksling, som mekler ikke lykkes i å hjelpe paret å håndtere eller komme 

forbi. Det kan imidlertid også forekomme endringer i positiv retning (nedtrapping), 

blant annet ved at en eller begge parter bevisst går inn for dette, ved at paret etablerer 

en felles fiende, ved ren utmattelse, eller ved at mekler lykkes i å hjelpe partene med 

å håndtere konflikten på en konstruktiv måte. Konsekvensen av uløst eller opptrappet 

sakskonflikt kan være av forskjellig alvorlighetsgrad. Fra det at partene ikke lykkes 

med å komme til enighet om ett enkelt tema uten avgjørende betydning for 

foreldresamarbeidet, til det at hele samarbeidsgrunnlaget faller sammen, man ikke 

kommer frem til noen avtale, eller den blir dårlig, ufullstendig eller uten betydning, 

foreldresamarbeidet vanskeliggjøres, og det er fare for at barna blir skadelidende. 

Konsekvensen av en nedtrappet sakskonflikt kan være at paret lykkes i å komme frem 

til en enighet, enten ved å inngå kompromiss, eller ved å gjennom samarbeid oppnå 

en gjensidig fordelaktig løsning. 

Variasjon: Eksplisitt uttrykk for sakskonflikt  
Eksplisitte uttrykk for sakskonflikt er når partene åpent formidler uforenlig uenighet 

om et betydningsfullt tema.  
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Variasjon: Implisitt uttrykk for sakskonflikt 
Implisitte uttrykk for sakskonflikt er vage eller tildekkede uttrykk som kan indikere 

uenighet om betydningsfulle tema, og inkluderer påfallende manglende bekreftelse, 

uttrykk for motvilje mot å uttale seg, og vage uttrykk for uforenlig oppfatning, 

forståelsesmåte, mening eller konklusjon – gjerne kombinert med signalisering av 

ubehag (kremting, sukking eller liknende ikke-verbale signaler). Felles for disse 

uttrykkene er at de resulterer i en viss uklarhet i forhold til hvor den ene parten 

egentlig står. Denne kategorivariasjonen innebærer utstrakt grad av tolkning, og sees i 

sammenheng med helheten i samtalen, inkludert partenes øvrige fremtreden.  

Kategori: Relasjonskonflikt  

Kategorien relasjonskonflikt inneholder alle uttrykk for negative holdninger til den 

andre, som for eksempel anklager, nedvurderinger, devalueringer, mistillitsytringer, 

latterliggjøringer og andre krenkelser. Konflikten involverer følelser, noe som kan 

komme direkte til uttrykk ved at partene forteller om negative følelser overfor den 

andre, eller indirekte gjennom hva som sies og måten dette sies på, samt gjennom 

ikke-verbale signaler som heving av stemmen og sukking. Sentrale følelser antas å 

være sinne og angst. Konflikten kan være knyttet til en eller flere saksuenigheter, 

men dette er ingen forutsetning. Det handler altså om relasjonen mellom partene, og 

hvorvidt denne er preget av konflikt i form av negative holdninger og negative 

følelser.  

Kategorien forutsetter en utvidet forståelse av begrepet konflikt, der tema er den 

mellommenneskelige relasjon snarere enn et utenforliggende saksforhold. Under 

valget av denne kategoribetegnelsen, ligger en antakelse om at slike uttrykk 

reflekterer uforenlige forskjeller på et indre behovsnivå. Det kan dreie seg om et 

vedvarende mønster der partene ikke har klart å gi hverandre det de trenger over tid, 

og/eller være knyttet til vanskeligheter som har oppstått i forbindelse med bruddet. 

Begrepet relasjonskonflikt brukes også i litteraturen, og inkluderer her opplevelser av 

mellommenneskelig uforenlighet uavhengig av selve oppgaven, og med uttrykk som 

domineres av følelser. Det er vanskelig å ta stilling til hvorvidt dette tilsvarer den 
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kategori som her er beskrevet, da jeg ikke har funnet noen nærmere 

operasjonalisering av begrepet.  

En relasjonskonflikt oppstår altså når relasjonen mellom partene er preget av negative 

holdninger og negative følelser. Den opprettholdes når en eller begge parter ikke 

klarer å komme seg ut av denne dynamikken, for eksempel på grunn av overveldende 

følelser knyttet til bruddet eller det tidligere samlivet, forskjeller mellom partene i 

opplevd tiknytning, automatiske interaksjonsmønstre, impulsive konfliktreaksjoner, 

og/eller andre forhold ved individet. Tid og distanse kan gi positiv endring, men ikke 

i alle tilfeller. Paret kan også få profesjonell hjelp til å løse opp i en slik konflikt, men 

hvorvidt dette ligger innenfor meklingens mandat er det ikke enighet om. Det er 

likevel naturlig å tenke at avtaler og rammer for samarbeidet kan virke dempende på 

relasjonskonflikten, og derfor at mekling kan gi positive endringer uavhengig av om 

konflikten gis plass. Personfokusering i konflikt er et av kjennetegnene på 

opptrapping, noe som gir grunn til å tro at konsekvenser av relasjonskonflikt i mange 

tilfeller kan bli mer alvorlige enn det som gjelder for rene sakskonflikter. Intens 

relasjonskonflikt kan være til stort hinder for et konstruktiv foreldresamarbeid, og gå 

utover både barn og voksne.  

Variasjon: Eksplisitt uttrykk for negativ holdning til den andre  
Eksplisitte uttrykk for relasjonskonflikt er når partene gir uttrykk for negative 

holdninger til den andre gjennom det som sies, som for eksempel å anklage, 

nedvurdere, devaluere, latterliggjøre, uttrykke mistillit eller krenke på andre måter. 

Variasjon: Implisitt uttrykk for negativ holdning til den andre 
Implisitte uttrykk for relasjonskonflikt er når partene gir uttrykk for negative 

holdninger til den andre på mer indirekte måter, som for eksempel gjennom utrykk 

for uvilje eller sabotering (som gjentatte avbrytelser, avsporinger og ignorering av 

henvendelser), resignasjon eller oppgitthet (som påfallende manglende deltakelse og 

sukking), negative følelsesuttrykk, oftest spenning og irritasjon (som å heve 

stemmen, kremte og sukke). Denne kategorivariasjonen innebærer utstrakt grad av 
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tolkning, og sees derfor i sammenheng med helheten i samtalen, inkludert partenes 

øvrige fremtreden.  

Variasjon: Selvforsvar som respons på den andres uttrykk 
Selvforsvar som respons på den andres uttrykk er når parten responderer på et 

opplevd angrep med forsvarsuttrykk, som for eksempel å forklare seg, unnskylde seg, 

eller å ta igjen. Det å ta igjen avgrenses fra de to ovennevnte variasjonene ved å 

avgjøre om det er en respons på et angrep eller ikke.  

Kategori: Samarbeid 

Kategorien samarbeid inneholder partenes uttrykk for enighet i forhold til en sak eller 

et tema, samt uttrykk som signaliserer positiv holdning til den andre. Uttrykk for 

enighet inkluderer, som ved sakskonflikt, både oppfatninger, forståelses-

/forklaringsmåter, synspunkter/meninger og konklusjoner, og tema kan være 

situasjoner, prosesser eller mer konkrete spørsmål, som enten er sentrale eller mer 

perifere i meklingssammenheng. Forholdet må imidlertid regnes som betydningsfullt 

for foreldresamarbeidet, noe som innebærer at ikke all enighet vil ikke falle inn under 

denne kategorien. Et eksempel fra materialet som vurderes under denne terskelen, er 

enighet om at overformynderiets ordninger virker lite hensiktsmessige. Uttrykk for 

positiv holdning til den andre gjelder blant annet lovord og andre utsagn som setter 

den andre i et positivt lys, samt uttrykk som signaliserer positive forventninger til den 

andre.  

Kategorien skal regnes som et motstykke til konfliktkategoriene, og forståelsen må 

sees i sammenheng med forståelsen av disse: Kategorien representerer derfor fraværet 

av uforenlige forskjeller og/eller signalisering av negative holdninger til den andre. 

Konflikt og samarbeid regnes altså som gjensidig utelukkende når det gjelder ett og 

samme område. Kategoriene regnes likevel ikke som gjensidig utelukkende når det 

gjelder helhet i enkeltsak; det er selvfølgelig fullt mulig å ha konflikter på enkelte 

områder og samtidig samarbeide på andre. Når det gjelder signalisering av positiv 

eller negative holdninger, kan enkelte tema aktualisere enn underliggende 

relasjonskonflikt, mens andre kan være enklere å forholde seg samarbeidende til. En 
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formålsbegrenset definisjon på samarbeid kan være ”Å handle sammen på en 

koordinert måte … for å nå felles mål…”, der målene dreier seg om best mulige 

oppvekstvilkår for felles barn etter samlivsbrudd. Definisjonen dekker sannsynligvis 

mer enn det som er tilfellet for denne kategorien, som først og fremst  tar for seg 

samarbeidsuttrykk som et motstykke til konfliktuttrykk 

Samarbeid oppstår altså når partene har sammenfallende oppfatninger, forståelses-

/forklaringsmåter, synspunkter/meninger, og/eller konklusjoner om et betydningsfullt 

tema, og når relasjonen er preget av positive holdninger til hverandre. Grunnlaget kan 

være sammenfallende eller komplementære interesser, tilstrekkelig avstand til eller 

konstruktiv håndtering av følelser, og/eller et relativt ukomplisert brudd. Samarbeid 

kan også være en konflikthåndteringsstrategi, som innebærer å møte konflikter på en 

direkte og aktiv måte, ved at man forsøker å avdekke alle interesser, ønsker og behov, 

og finne frem til en gjensidig fordelaktig løsning. Det er naturlig å anta at 

samarbeidet opprettholdes så lenge grunnlaget vedvarer, og det ikke skjer ting som 

utfordrer denne balansen (som for eksempel flytting eller nye kjærester). En endring 

vil innebære etablering av konflikter som ikke løses. Konsekvenser av slikt samarbeid 

kan være godt foreldresamarbeid, og en god situasjon for både barn og voksne. 

Eksempler på slike gode vedvarende samarbeidsforhold beskrives i litteraturen som 

gode venner, samarbeidende kollegaer, eller samarbeidsorienterte forhold 

Variasjon: Eksplisitt uttrykk for enighet 
Eksplisitte uttrykk for enighet er når partene aktivt formidler enighet om et 

betydningsfullt tema. Enten ved at begge gir uttrykk for sin oppfatning, forståelse, 

mening og/eller konklusjon, og disse er sammenfallende, eller ved at den ene parten 

redegjør for deres felles syn på saken, og den andre bekrefter dette ved å gjenta noe 

av det som er sagt, komme med utdypende bemerkninger eller lignende. 

Variasjon: Implisitt uttrykk for enighet 
Implisitte uttrykk for enighet er når partene formidler enighet om et betydningsfullt 

tema på en mer passiv måte. Den ene parten redegjør for deres felles syn på saken, 

eller kommer med et forslag til løsning, og den andre bekrefter dette kort, for 
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eksempel gjennom et ”mm” eller ”ja”, eller forholder seg helt passiv til redegjørelsen 

(som i ”den som tier samtykker”).  

Denne kategorivariasjonen likner den implisitte variasjonen av sakskonflikt, ved at 

begge reflekterer en viss uklarhet i forhold til hvor den ene parten egentlig står. Det 

antas at disse er overlappende, ved at de uttrykk som nevnes både kan reflektere 

egentlig enighet og egentlig uenighet. Spesielt gjelder dette forskjellen mellom 

”påfallende manglende bekreftelse” og ”den som tier samtykker”. Kategoriseringen 

innebærer altså utstrakt grad av tolkning, der uttrykket sees i sammenheng med 

helheten i den aktuelle drøftingen og samtalen for øvrig. 

Variasjon:  Eksplisitt uttrykk for positiv holdning til den andre 
Eksplisitte uttrykk for positiv holdning til den andre er når partene signaliserer slik 

holdning direkte gjennom det som sies. Det kan gjelde lovord og andre uttalelser som 

setter den andre i et positivt lys, inkludert utsagn som signaliserer positive 

forventninger til foreldreskap og samarbeid.  

Variasjon: Implisitt uttrykk for positiv holdning til den andre 
Implisitte uttrykk for positiv holdning til den andre er når partene signaliserer positive 

holdninger til den andre på mer indirekte måter, som omsorg, respekt, støtte, 

bekreftelse, lytting, invitasjon til deltakelse, perspektivtaking, uttrykk for forståelse 

og uttrykk for tillit. Det inkluderer også utspill som signaliserer vilje til samarbeid, 

som vilje til å møte den andres ønsker/behov, vilje til å sette til side egne behov av 

hensyn til den andre eller barna, vilje til å finne frem til en gjensidig fordelaktig 

løsning, og vilje til kompromiss. Denne kategorivariasjonen innebærer utstrakt grad 

av tolkning, og sees derfor i sammenheng med helheten i samtalen, inkludert partenes 

øvrige fremtreden.  

PROBLEMSTILLING 2:  

Kategoriene inneholder bildebeskrivelser av typer, og er funnet på langs i materialet, 

altså representerer de én eller flere enkeltsaker. Fokuset er på parets fremtreden 
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overfor mekler, og utgangspunktet er de to grunnkategoriene  åpenhet og 

lukkethet/unngåelse.  

Grunnkategorier: Åpenhet og lukkethet/unngåelse 

Den første kategorien inneholder partenes uttrykk for åpenhet, for eksempel om egne 

oppfatninger, forståelsesmåter og synspunkter, egne behov og ønsker, egne 

begrensninger, egne følelser, og om konflikter de har identifisert. I tillegg inneholder 

den partenes signalisering av åpenhet for innspill fra mekler og for selve meklingen, 

som det å gi eksplisitt uttrykk for positive forventninger til mekling, spørre mekler 

om råd og innspill, og inkludere meklers innspill i egen vurdering. Den andre 

kategorien inneholder partenes uttrykk for lukkethet/unngåelse, og regnes som en 

motsetning til åpenhet. Den representerer derfor lukkethet/unngåelse med hensyn til 

de samme forhold som er nevnt over, og kan komme til uttrykk gjennom: vaghet i 

uttrykksform, korte svar på spørsmål, avledningsmanøvre (temaskifter, premature 

konklusjoner, avbrytelser, snakke utenom tema), det å svare på spørsmål som den 

andre retter til mekler, påfallende passivitet, ”pleasing” (snakke  i tråd med det som 

antas forventet av mekler), uttrykk for ”flinkhet” (som i ”dette trenger vi ikke drøfte”, 

”vi trenger ikke din hjelp”), forsvar av egne oppfatninger, forståelsesmåter, 

synspunkter og konklusjoner overfor mekler, eksplisitte uttrykk for negativ holdning 

til meklingen, og det å ikke inkludere meklers innspill i egen vurdering.  

Kategorisering og avgrensning innebærer utstrakt grad av tolkning, spesielt når det 

gjelder kategorien lukkethet/unngåelse. For eksempel sees uttrykkene ”flinkhet” og 

”pleasing” i sammenheng med helheten i den aktuelle drøftingen, og parets øvrige 

fremtreden. Når det gjelder de implisitte uttrykkene for sakskonflikt og enighet, så 

kan disse representere en vaghet i uttrykksformen, og vil derfor også kunne falle inn 

under kategorien lukkethet/unngåelse. Ett implisitt uttrykk kan altså samtidig være et 

uttrykk for lukkethet/unngåelse.  

I ordbøker knyttes åpenhet til ord som uforbeholdenhet, oppriktighet og 

mottakelighet, samt fortrolighet og tillit. Lukkethet regnes som det motsatte av 

åpenhet, og innadvent nevnes som en mulig betydning. Når det gjelder unngåelse, 
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nevnes synonymer som det å slippe unna og det å ikke ville møte. 

(www.dokpro.uio.no, www.thefreedictionary.com). Dette synes å samsvare med slik 

begrepene er benyttet i disse kategoriene. Åpenhet og lukkethet/unngåelse antas 

dessuten å reflektere henholdsvis trygghet og utrygghet i samtalesituasjonen, og 

dermed å være påvirket av relasjonen mellom partene og den opplevde tillit til 

mekler. Partenes generelle fremtreden antas derfor å være en funksjon av en 

interaksjon mellom: individenes særtrekk, den holdning partene har til hverandre (jf. 

relasjonskonflikt og samarbeid), samt meklers holdning og intervensjoner. 

Utgangspunktet for typekategoriene er altså de to grunnkategoriene åpenhet og 

lukkethet/unngåelse. I bildebeskrivelsene presenteres uttrykk fra grunnkategoriene 

som karakteriserer den enkelte type, sammen med andre uttrykk som opptrer 

samtidig. Også maktaspekter er inntatt i beskrivelsene. Kategoriene gjelder på 

parnivå, og i de tilfeller der det ikke er samsvar mellom individene, altså hvis den ene 

parten opptrer åpent og den andre lukket/unngående, regnes paret som 

lukket/unngående. Dette fordi åpen drøfting er umulig uten at begge parter deltar. 

Åpenhet og lukkethet/unngåelse regnes altså som gjensidig utelukkende, og dette 

gjelder for den enkelte sak (på langs). Noen par kan selvfølgelig være åpne på visse 

områder og lukket/unngående på andre, men her er det helhetsinntrykket; parets 

generelle fremtreden, som er avgjørende. Beskrivelsene baserer seg altså på en 

helhetsvurdering  av de aktuelle meklingstimene, men med spesiell fokus på 

utviklingen underveis i samtalen. Dette på grunnlag av en antakelse om at par kan 

trenge litt tid på å åpne seg under mekling.  

Typekategori: ”Samspillende avklarethet” 

”Samspillende avklarethet” har utgangspunkt i kategorien åpenhet, og inkluderer alle 

de uttrykk som nevnes under denne grunnkategorien. Et annet sentralt aspekt ved 

denne typekategorien er partenes gjennomgående positive holdninger til hverandre. 

Bildebeskrivelse med utgangspunkt i to enkeltsaker:  
Partene viser gjennomgående positive holdninger til hverandre, inkludert positive 

forventninger til foreldreskap og samarbeid. De lytter respektfullt til hverandre, 

http://www.dokpro.uio.no/
http://www.thefreedictionary.com/
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inviterer hverandre med i samtalen, tar hverandres perspektiv, viser vilje til å møte 

hverandre, og uttrykker tillit til hverandre. De fremstår som balansert på makt, på den 

måten at begge deltar, kommer med innspill og synspunkter, og står sammen om de 

beslutninger som tas. De har allerede drøftet og blitt enige om ordninger på de mest 

sentrale områdene, gir i hovedsak eksplisitte uttrykk for denne enigheten, og utfyller 

hverandre på en positiv måte. Likevel bruker paret meklingen godt: De er mottakelige 

for innspill fra mekler, spør en del, og inkluderer svar og andre innspill i sin 

vurdering – uten at det adopteres på en ukritisk måte. De signaliserer tillit til mekler, 

og positive forventninger til meklingen. Begge parter fremstår dessuten som åpne, på 

områder som egne oppfatninger, forståelsesmåter og synspunkter, egne behov og 

ønsker, egne begrensninger og egne følelser. De er også åpne om de spørsmål de ikke 

har klart å løse. Dette er imidlertid få, og gjelder heller ikke de store spørsmålene. 

Eksempler fra materialet er om de skal ha en uttaksgrense på felleskontoen, og om de 

skal avtale felles julefeiring. Paret oppnår enighet på de fleste potensielle 

konfliktområdene i løpet av meklingstimen, og går derfra med seg en fullstendig, 

detaljert og gjennomarbeidet avtale. 

Det antas som nevnt at grunnlaget for partenes fremtreden under mekling er en 

interaksjon mellom individuelle særtrekk, relasjonen mellom partene, og meklers 

holdning og intervensjoner. Grunnlaget for ”samspillende avklarethet” kan være at 

individene er trygge i seg selv, at de har hatt et relativt ukomplisert brudd, at de har 

oppnådd tilstrekkelig avstand til bruddet, og/eller at de evner å håndtere sine følelser 

på en konstruktiv måte. Videre at de får tillit til mekler gjennom vedkommendes 

holdning og intervensjoner, og at de gjennom dette føler seg trygge i 

meklingssituasjonen. I begge de sakene bildebeskrivelsen bygger på har far allerede 

flyttet ut. I den ene saken tematiseres ikke årsaken til bruddet, i den andre virker det 

som om partene står sammen om å synes at bruddet er trist. Samarbeidet med mekler 

synes å fungere bra i begge sakene. 
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Typekategori: ”Trå oss ikke for nære” 

”Trå oss ikke for nære” har utgangspunkt i grunnkategorien lukkethet/unngåelse. Den 

inkluderer alle slike uttrykk, men spesielt vaghet i uttrykksform og 

avledningsmanøvre. De enkeltsakene kategorien bygger på karakteriseres dessuten av 

åpen relasjonskonflikt. 

Bildebeskrivelse med utgangspunkt i to enkeltsaker:  
Partene tilkjennegir en anstrengt relasjon fra start, og det signaliseres en god del 

negative holdninger underveis i samtalen, både eksplisitt og implisitt. De anklager 

hverandre, nedvurderer hverandre, uttrykker mistillit til hverandre, og krenker 

hverandre på andre måter, og de forsvarer seg enten ved å forklare seg, unnskylde 

seg, eller angripe tilbake. Makt misbrukes, gjerne i en maktkamp der begge forsøker å 

alliere seg med mekler. Partene uttrykker et ambivalent forhold til selve meklingen, 

og fremtrer også som ambivalent og unngående i forhold til de innspill mekler 

kommer med. De virker imidlertid ikke fiendtlig innstilte. En gjennomgående 

signalisering av lukkethet og unngåelse gjør det vanskelig å få tak i hva partene 

egentlig mener. De er vage og utydelige i uttrykksformen, og gjør bruk av 

avledningsmanøvre, spesielt ved drøfting av vanskelige tema. Dette gjelder selv om 

mekler forsøker å holde dem fast. De gir uttrykk for enighet på mange områder, 

inkludert de som er mest sentrale i mekling. Enigheten uttrykkes imidlertid oftest på 

en implisitt måte, slik at det blir vanskelig å få tak i om den er reell. Det tilkjennegis 

enkelte sakskonflikter, der samtlige forblir uløst. Avtalen de ender opp med blir 

ufullstendig, lite gjennomarbeidet, og i verste fall uten utgangspunkt i partenes 

egentlige behov, ønsker og interesser. 

Det synes relativt åpenbart at relasjonsvansker er sentralt i forståelsen av en slik 

fremtreden. Partene kan for eksempel ha et svært vanskelig samliv bak seg, det kan 

ha vært et komplisert brudd, de kan ha ulik opplevelse av tilknytning til hverandre 

(den ene vil gå, mens den andre bestemt ikke ønsker et brudd) og/eller bruddet kan 

være svært nært i tid, slik at de ikke har fått anledning til å oppnå tilstrekkelig 

distanse. Individuelle særtrekk kan også spille inn, blant annet med hensyn til 

håndtering av følelser. Det er naturlig å anta at lukkethet og unngåelse i denne 
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forbindelse har sammenheng med relasjonskonflikten; at åpenhet blir for utrygt, og at 

de ordninger de har kommet til enighet om oppleves som ”et korthus” som de er 

redde for at mekler skal ”blåse ned”. De sakskonflikter som tilkjennegis, og som de 

ikke klarer å løse, kan også ha sitt opphav i relasjonskonflikten. Paret tar seg kanskje 

sammen når det gjelder de viktige spørsmålene, men ”trenger” noen tema å være 

uenige om. Meklers holdninger og intervensjoner kan også medvirke til slik 

fremtreden under mekling, for eksempel ved at hun ikke lykkes med å oppnå tillit, 

eller at de fremgangsmåter hun velger ikke er tilpasset situasjonen. I begge de sakene 

bildebeskrivelsen bygger på forteller en eller begge parter at bruddet oppleves som 

uavklart, og i en av sakene kommer det også frem at samlivet har vært vanskelig. I 

den ene saken bor paret fortsatt sammen, og i den andre har far nettopp flyttet ut. 

Samarbeidet med mekler synes å fungere greit i den ene saken, og utilfredsstillende i 

den andre. 

Kort om en noe annerledes sak; bevegelse fra lukkethet/unngåelse til mer 
åpenhet. 
En av sakene i materialet starter ut omtrent som beskrevet over, men beveger seg i 

retning av mer åpenhet i løpet av samtalen. I denne saken er det primært den ene 

parten som gir uttrykk for negative holdninger og lukkethet/unngåelse, mens andre 

fremstår som mer balansert, åpen og med positive forventninger til mekling.  Den 

første delen av samtalen preges altså av en dynamikk tilsvarende ”Trå meg ikke for 

nære”. Underveis skjer det imidlertid en endring hos den lukkede parten, mot en mer 

åpen og samarbeidende holdning som muliggjør konstruktiv drøfting av viktige tema. 

Meklingen resulterer i det jeg vurderer som en noe ufullstendig og middels 

gjennomarbeidet avtale, men paret får likevel en erfaring på at de klarer å 

samarbeide. Det er naturlig å knytte denne positive utviklingen til at den balanserte 

parten ikke lar seg påvirke av den andre i nevneverdig grad, i tillegg til at meklers 

holdning og intervensjoner synes å fungere bra. 

Typekategori: ”Vi gjør bare som du sier, vi” 

”Vi gjør bare som du sier, vi” har utgangspunkt i grunnkategorien 

lukkethet/unngåelse. Den inkluderer alle slike uttrykk, men spesielt ”pleasing”. De 
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enkeltsakene kategorien bygger på karakteriseres dessuten av at partene så å si ikke 

gir uttrykk for verken positive eller negative holdninger til hverandre. 

Bildebeskrivelse med utgangspunkt i to enkeltsaker:  
Partene signaliserer samarbeid gjennom omfattende enighet, men bortsett fra utsagn 

som tilkjennegir positive forventninger til foreldresamarbeid, gir de svært få uttrykk 

for positiv holdning til den andre. Det gis imidlertid heller ikke uttrykk for det 

motsatte, og relasjonen fremstår derfor som et avmålt samarbeidsforhold. Det er 

antydning til noen potensielle konfliktområder, men kun implisitt, og uten at de blir 

gjenstand for noen drøfting. Partene har allerede kommet frem til en enighet rundt 

ordninger for barna. Noen av disse ordningene gir de eksplisitt uttrykk for enighet 

om, andre implisitt. Enkelte ganger kan det derfor være vanskelig å få tak i deres 

egentlige oppfatninger, forståelsesmåter og synspunkter. Partene signaliserer negativ 

holdning til mekling, i den forstand at de betrakter den som en formalitet de må 

gjennom. De gir også uttrykk for lukkethet/unngåelse gjennom noe 

avledningsmanøvre, noe vaghet, og noe påfallende passivitet. Det mest fremtredende 

er likevel omfanget av ”pleasing”; det å snakke i tråd med det som antas forventet av 

mekler. Dette tiltar underveis i samtalen, og dreier seg mer og mer om å adoptere de 

innspill og forslag til løsninger som mekler presenterer, på en ukritisk måte. Partene 

utvider sin avtale under meklingen, men så å si alt er rene nedtegnelser av meklers 

utsagn. Resultatet blir en fullstendig og detaljert avtale, men faren er at den ikke 

oppleves som deres egen, og derfor ikke får noen betydning for foreldresamarbeidet. 

Det er vanskelig å si noe om relasjonens påvirkning på en slik fremtreden. Partene 

kan ha en underliggende relasjonskonflikt som ikke kommer til uttrykk under 

meklingen, og som kan være tilknyttet samlivet eller bruddet, men de kan også ha et 

relativt ukomplisert forhold til hverandre. I tråd med dette kan den negative 

holdningen de fremviser til mekling skyldes deres utrygghet på hverandre, eller rett 

og slett at de ikke føler de trenger å mekle, og at de synes selve situasjonen er 

ubehagelig. Det er uansett naturlig å knytte den lukkethet og unngåelse som 

tilkjennegis til parets felles agenda om å bli ferdig med meklingen. De vil begge få 

dette unnagjort så fort som mulig, og den fremgangsmåten de velger er blant annet å 
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”snakke mekler etter munnen”. Det at uttrykk for lukkethet/unngåelse tiltar underveis 

i samtalen, vurderer jeg som naturlig å knytte opp mot meklers håndtering av saken; 

hennes holdning og intervensjoner. I de sakene bildebeskrivelsen bygger på har 

beslutningen om skilsmisse enten vært en prosess over tid, eller den er tatt for relativt 

lang tid tilbake (far flyttet ut for 3 måneder siden). I den ene saken gir paret uttrykk 

for at bruddet har vært ukomplisert, i den andre tematiseres ikke dette eksplisitt, men 

det fremgår at partene ikke var enige om beslutningen. Samarbeidet med mekler 

synes å fungere dårlig i begge sakene. 

Typekategori: ”Ikke kom her og kom her” 

”Ikke kom her og kom her” har utgangspunkt i grunnkategorien lukkethet/unngåelse. 

Den inkluderer alle slike uttrykk, men spesielt ”flinkhet” og forsvar av egne 

løsninger. Den enkeltsak kategorien bygger på karakteriseres dessuten av en noe 

tildekket relasjonskonflikt. 

Bildebeskrivelse med utgangspunkt i én enkeltsak:  
Relasjonen mellom partene fremstår som anstrengt, først og fremst gjennom den ene 

partens signalisering av negative holdninger til den andre. Dette tilkjennegis 

hovedsakelig gjennom implisitte uttrykk og maktmisbruk som følge av maktubalanse, 

men også mer eksplisitt gjennom anklager, devalueringer, uttrykk for mistillit, og 

andre krenkelser. Krenkelsene blir imidlertid oftest fulgt opp med en implisitt 

unnskyldning, og det gis også andre uttrykk for positive holdninger.. Et eksempel fra 

materialet er når mor sier at også hun synes skjemaet var vanskelig å fylle ut, etter å 

ha belært far på en svært nedlatende måte. Den andre parten opptrer underkastende, 

føyelig og passiv, men gir også uttrykk for noe selvforsvar gjennom unnskyldninger 

og forklaringer. Begge parter gir uttrykk for skepsis til meklingen, og den aktuelle 

mekleren, fra start. De er tidlig ute med å informere om at de allerede har kommet 

frem til ordinger for barna, og fremstår som svært lite interessert i å drøfte disse med 

mekler. Denne negative holdningen synes påfallende sterk, uttrykkes både eksplisitt 

og implisitt fra begge parter, og vedvarer gjennom hele samtalen. Partene gir også 

omfattende uttrykk for lukkethet/unngåelse på andre måter, gjennom korte og 

avvisende svar på meklers spørsmål,  periodevis påfallende passivitet, noe vaghet, 
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noe avledningsmanøvre og noe ”pleasing”. Det mest fremtredende er likevel 

omfanget av uttrykk for ”flinkhet” (som i  ”dette trenger vi ikke drøfte”, ”vi trenger 

ikke din hjelp”) og forsvar av egne oppfatninger, forståelsesmåter, synspunkter og 

konklusjoner overfor mekler. Forsvarsuttrykkene tiltar i løpet av samtalen. Til 

sammen resulterer disse uttrykkene i at det nesten blir umulig å få tak i det egentlige, 

ikke minst i forhold til hvilke eventuelle problemer som kan oppstå i samarbeidet 

mellom dem. De gir uttrykk for enighet på alle områder, og det tilkjennegis ingen 

potensielle områder for sakskonflikt. Kort oppsummert gir paret uttrykk for å kunne 

alt, være enige om alt, og å ikke ha, eller ville komme til å møte på, noen som helst 

problemer – altså trenger de ingen hjelp. Paret forlater meklingen med den samme 

avtalen de hadde med seg inn, med unntak av noen få små detaljer. 

En medvirkende faktor til en slik fremtreden kan være relasjonelle vansker, for 

eksempel knyttet til et svært vanskelig samliv, et komplisert brudd, og/eller  

manglende distanse til bruddet. Parets fiendtlige innstilling til meklingen kan altså 

skyldes deres utrygghet på hverandre, og på det de kanskje opplever som en  ”korthus 

avtale”, men også individuelle særtrekk som generell mistenksomhet og behov for 

kontroll kan spille inn. Det er uansett naturlig å knytte den lukkethet og unngåelse 

som tilkjennegis til parets felles agenda om å bli ferdig med meklingen. De vil begge 

få dette unnagjort så fort som mulig, og den fremgangsmåten de velger er blant annet 

å fremstå som suverene og signalisere en sterk motvilje mot innblanding. Det at 

forsvarsuttrykkene tiltar underveis i samtalen, vurderer jeg som naturlig å knytte opp 

mot meklers håndtering av saken; hennes holdning og intervensjoner. I den saken 

bildebeskrivelsen bygger på bor paret fortsatt sammen, men verken årsaken til 

bruddet, eller hvorvidt de opplever det som avklart, tematiseres. Samarbeidet med 

mekler fremstår som svært dårlig. 

PROBLEMSTILLING 3: 

Kategoriene inneholder responser på uttrykk for konflikt og enighet på tvers av 

materialet; altså er de ikke knyttet til enkeltsak. Fokuset er på meklers 

responser/intervensjoner. 
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Responser på uttrykk for konflikt og enighet rundt 
saksforhold 

Kategoriene inneholder meklernes responser på partenes uttrykk for enighet eller 

uenighet i forhold til en sak eller et tema. Uttrykk inkluderer oppfatninger, 

forståelses-/forklaringsmåter, synspunkter/meninger og konklusjoner, og tema kan 

være situasjoner, prosesser eller mer konkrete spørsmål, som enten er sentrale eller 

mer perifere i meklingssammenheng. Saksforholdet må imidlertid regnes som 

betydningsfullt for foreldresamarbeidet, noe som innebærer at ikke alle tema vil være 

relevante for disse kategoriene.  

Kategori: Å utforske sakskonflikt eller enighet 

Kategorien inneholder de situasjoner der mekler responderer på uttrykk for 

sakskonflikt eller enighet med nærmere undersøkelse. Den involverer utforsking av 

oppfatninger, forståelses-/forklaringsmåter, synspunkter/meninger og/eller 

konklusjoner, samt det konkrete saksforholdet, som kan være enhver situasjon, 

prosess eller konkret spørsmål som anses som betydningsfullt for 

foreldresamarbeidet. Eksempler på slike responser er å gjøre implisitte 

konfliktuttrykk eksplisitte, etterspørre eksplisitte synspunkt ved uttrykk for implisitt 

enighet, dvele ved tema som bringes opp, be om nærmere utdypning av hva partene 

har tenkt, be om informasjon rundt det konkrete saksforholdet, bringe inn nye 

momenter til overveielse, hjelpe partene å identifisere hva striden handler om, 

stimulere til nyansering av valgmulighetene, og lete frem flere mulige alternativer. 

For at en meklerrespons skal falle inn under denne kategorien, må den fremstå med 

en viss standhaftighet i forhold til å nå ett mål, som å løse en konflikt, bringe på det 

rene hvorvidt en uttrykt enighet er reell, eller på andre måter stimulere til at 

spørsmålet blir bedre opplyst og løsningen gjennomtenkt. Hvis mekler avbryter 

intervensjonen før målet er oppnådd, vil responsen falle inn under kategorien ”Å la 

være å utforske sakskonflikt eller enighet”, slik den beskrives under. Å ta stilling til 

hvorvidt utforskingen synes å være i mål, forutsetter utstrakt grad av tolkning.  
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Meklers ansvar er å styre prosessen mellom partene på en måte som gir optimale 

muligheter for å nå meklingens mål; uansett om dette defineres som avtaleenighet 

eller bedring av samarbeidet. Aktiv utforsking av saksforhold, enten det dreier seg om 

et konflikttema eller et tema partene synes å være enige om, er et eksempel på slik 

styring.  

Variasjon: Å hjelpe paret med å finne sin egen gjennomtenkte løsning 
Det å hjelpe paret med å finne sin egne gjennomtenkte løsning, innebærer å utforske 

sakskonflikt eller enighet på en nøytral måte, det vil si uten å favorisere verken et 

bestem resultat eller en av partene.  

Variasjon: Å involvere seg direkte i saksdrøftingen 
Det å involvere seg direkte i saksdrøftingen, innebærer å utforske en sakskonflikt 

eller enighet på en ikke-nøytral måte, det vil si å favorisere et bestemt resultat og/eller 

en av partene. Favorisering av et bestemt resultat vil si å gi uttrykk for at en spesifikk 

ordning, eller en spesifikk løsning ved konflikt, er å foretrekke. Eksempler på slike 

responser er å ta stilling til eller evaluere partenes oppfatning, forståelsesmåte, 

mening eller konklusjon, (inkludert overdreven anerkjennelse), komme med 

spesifikke råd/forslag til ordninger eller løsninger, og å fatte beslutninger eller 

konkludere på vegne av paret. Det regnes imidlertid ikke som favorisering når mekler 

bringer inn nye momenter partene kan bruke i sin overveielse, eller når det 

presenteres generelle alternativer med utgangspunkt i kunnskap, eller i kjennskap til 

andres erfaringer (med mindre de presenteres sammen med en vurdering). 

Favorisering av en part vil si å opptre partisk, for eksempel gjennom å gi en av 

partene vesentlig mer plass og oppmerksomhet, støtte en av partenes oppfatning, 

forståelsesmåte, mening eller konklusjon, opptre dømmende overfor en av partene, 

eller forsøke å få en av partene til å akseptere den andres forslag til løsning.  

Kategorivariasjonen ”Å hjelpe paret med å finne sin egen gjennomtenkte løsning” og 

”Å involvere seg direkte i drøftingen” regnes som gjensidig utelukkende når det 

gjelder respons på én og samme sakskonflikt/enighet. Dersom mekler opptrer både 

nøytralt og ikke-nøytralt i forhold til det aktuelle tema, vil helhetsinntrykket være 
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avgjørende. I de fleste tilfeller vil kombinasjonen regnes som et uttrykk for ikke-

nøytralitet, men det finnes noen unntak, for eksempel hvis mekler gir et råd, men 

samtidig er tydelig på at dette kan forkastes; at beslutningen er opp til paret selv. 

Kategoriene regnes derimot ikke som gjensidig utelukkende når det gjelder helhet i 

enkeltsak; det er selvfølgelig fullt mulig for en mekler å respondere nøytralt i forhold 

til noen tema og ikke-nøytralt i forhold til andre. 

Forståelsen av nøytralitet i disse kategorivariasjonene er hovedsakelig i tråd med den 

som beskrives i litteraturen. Noen skiller også mellom streng nøytralitet og utvidet 

nøytralitet, der forståelsen av nøytralitet i disse kategoriene vurderes til å ligge et sted 

midt imellom. Det er altså mer utvidet enn det som betegnes som strengt nøytralt i 

litteraturen; totalt fravær av påvirkning, og styring av prosess fremfor individer, og 

noe mer begrenset enn det som betegnes som utvidet nøytralitet, som blant annet 

inkluderer å utfordre avtaler som oppleves som urimelige eller urettferdige. En slik 

respons faller her inn under ikke-nøytralitet, det vil si kategorien ”Å involvere seg 

direkte i drøftingen”.  

Kategori: Å la være å utforske sakskonflikt eller enighet 

Kategorien inneholder de situasjoner der mekler ikke responderer på uttrykk for 

sakskonflikt eller enighet med nærmere undersøkelse. Eksempler er å forholde seg 

passiv under en diskusjon, gå umiddelbart videre når partene sier de er enige om et 

tema, og å skifte tema før paret har kommet til noen enighet eller på andre måter ikke 

synes ferdig med diskusjonen. Dette tilsvarer i stor grad negasjonen av de eksempler 

som nevnes under forrige kategori, altså å ikke gjøre implisitte konfliktuttrykk 

eksplisitte, ikke etterspørre eksplisitte synspunkt ved uttrykk for implisitt enighet, ikke 

dvele ved tema som bringes opp, osv. I tillegg inkluderer kategorien de situasjoner 

der slik utforsking avbrytes før målet er nådd, også jamfør det som beskrives under 

forrige kategori.  

Kategoriene ”Å utforske sakskonflikt eller enighet” og ”Å la være å utforske 

sakskonflikt eller enighet” regnes altså som gjensidig utelukkende når det gjelder 

respons på én og samme konflikt/enighet. Kategoriene regnes derimot ikke som 
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gjensidig utelukkende når det gjelder helhet i enkeltsak; det er selvfølgelig fullt mulig 

for en mekler å respondere med utforsking i forhold til noen tema, og å la dette være 

når det gjelder andre. 

En slik respons kan være en valgt intervensjon, eller den kan være mer tilfeldig eller 

ubevisst. Grunnlaget for en slik valgt respons kan for eksempel være at den allerede 

avtalte ordningen synes grundig gjennomtenkt, og enigheten reell, slik at det ville 

være unødvendig å tematisere dette ytterligere. Et annet eksempel kan være at partene 

ikke synes klare for en drøfting av det aktuelle tema, og at mekler derfor ønsker å 

etablere et bedre klima før konfliktområdet utforskes nærmere. I tråd med dette kan 

mekler også velge å avbryte en påbegynt utforskning, for eksempel hvis den synes å 

låse prosessen. Et eksempel fra materialet er når en utforsking av hva partene ønsker 

hjelp til  vekker negative følelser og relasjonskonflikt, og mekler responderer på dette 

med å skifte til mer trygghetsskapende intervensjoner, før kartleggingen tas opp 

igjen. Grunnlaget for en mer tilfeldig eller ubevisst forbigåelse av slik utforskning 

kan for eksempel være uoppmerksomhet; som å ikke legge merke til implisitte 

uttrykk. Et annet eksempel kan være at mekler av ulike grunner ikke orker å utforske 

saken nærmere, og at hun således styres av egne behov. Skillet mellom valgte 

intervensjoner og mer tilfeldige eller ubevisste responser vurderes som viktig, men 

differensieres likevel ikke, da dette ville kreve tolkning utover det materialet tillater. 

Responser på uttrykk for relasjonskonflikt 

Kategoriene inneholder meklernes responser på partenes uttrykk for relasjonskonflikt. 

Uttrykk inkluderer anklager, nedvurderinger, devalueringer, mistillitsytringer, 

latterliggjøringer og andre krenkelser, samt implisitte utrykk som uvilje, sabotering, 

resignasjon, oppgitthet og andre ikke-verbale uttrykk for negative følelser.  

Kategori: Å intervenere aktivt i møte med relasjonskonflikt 

Kategorien inneholder de situasjoner der mekler responderer på uttrykk for 

relasjonskonflikt med aktiv intervensjon. Den inkluderer blant annet forebygging og 

stopping av uttrykk for relasjonskonflikt, som trygghetsskapende intervensjoner, 
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regler for kommunikasjon, og aktiv ordstyring, inkludert avledning. I tillegg omfatter 

kategorien det å bidra til bedre håndtering av relasjonskonflikten, noe som innebærer 

å gi den plass. Det kan være å hjelpe partene å forstå sine egne og den andres 

reaksjonsmåter og behov, for eksempel gjennom bekreftelse, reformulering, eller 

kunnskap om vanlige reaksjonsmåter, eller å på andre måter hjelpe partene å 

kommunisere bedre.  

Som nevnt tidligere er det meklers ansvar å styre prosessen mellom partene på en 

måte som gir optimale muligheter for å nå meklingens mål. Aktiv intervensjon i møte 

med relasjonskonflikt, enten det dreier seg om forebygging/stopping eller mer 

plassgivende fremgangsmåter, er et annet eksempel på slik styring. Det synes å være 

enighet om i litteraturen at relasjonskonflikt kan komme i veien for konstruktive 

forhandlinger under mekling, og således at en av meklers oppgaver er å forsøke å 

forhindre at dette skjer. Hvorvidt det ligger innenfor meklingens mandat å gi plass til 

slike relasjonelle problemer, er det imidlertid ikke enighet om.  

Kategori: Å intervenere passivt eller la være å intervenere i møte 
med relasjonskonflikt 

Kategorien inneholder de situasjoner der mekler ikke responderer på uttrykk for 

relasjonskonflikt med aktiv intervensjon. Det inkluderer både valgte passive 

intervensjoner, som å ignorere følelsesuttrykk / kun fokusere på det saklige innholdet 

i drøftingen, ignorere manipulerende kommunikasjon, og forholde seg passivt 

avventende når partene krangler, og mer tilfeldige eller ubevisste responser, som å 

overhøre følelsesuttrykk, forholde seg passivt unngående når partene krangler, og å 

”spille med” på parets dynamikk. Sistnevnte innebærer for eksempel å la seg avlede 

av manipulerende kommunikasjon, gi mest oppmerksomhet til den som tar mest 

plass, og opptre dømmende overfor den part som stilles i et dårlig lys av den andre.  

Mens de passive intervensjonene kan virke forebyggende og stoppende på uttrykk for 

relasjonskonflikt, vil de mer tilfeldige ubevisste responsene sannsynligvis ofte kunne 

virke motsatt. Dette skillet er derfor viktig. Begge typer responser faller likevel inn 

under denne kategorien, fordi en differensiering ville kreve tolkning utover det 
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materialet tillater. Grunnlaget for en tilfeldig eller ubevisst respons på 

relasjonskonflikt, kan for eksempel være uoppmerksomhet eller meklers eget behov 

for å unngå ubehag.  

Kategoriene ”Å intervenere aktivt i møte med relasjonskonflikt” og ”Å intervenere 

passivt eller la være å intervenere i møte med relasjonskonflikt” regnes som gjensidig 

utelukkende når det gjelder respons på ett og samme uttrykk, eller sekvens av slike 

uttrykk. Det å avgjøre hvilken av disse kategoriene en respons hører inn under, kan 

imidlertid i enkelte tilfeller være vanskelig. For eksempel kan det være vanskelig å 

skille mellom valgt avledning av hensyn til prosessen, og avledning som skyldes at 

mekler ”spiller med” på parets dynamikk. Det kan også være at mekler i løpet av en 

og samme samtalesekvens responderer på ulike måter. I slike tilfeller vil 

helhetsinntrykket av i den aktuelle sekvensen være avgjørende. Kategorisering 

innebærer altså utstrakt grad av tolkning, og sees i sammenheng med helheten i 

samtalen, inkludert meklers øvrige fremtreden. Kategoriene regnes derimot ikke som 

gjensidig utelukkende når det gjelder helhet i enkeltsak; det er selvfølgelig fullt mulig 

for en mekler å respondere aktivt intervenerende ved enkelte uttrykk for 

relasjonskonflikt, og passivt intervenerende eller unngående på andre. 
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