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Forord 
Denne rapporten er et resultat av Humanistisk Prosjektsemester høsten 2008, rapporten er 

laget på oppdrag fra Sekreteriatet for konfliktrådene. 

 

Veien til en ferdig rapport har vært både morsom og utfordrene. Siden prosjektstart i august 

har mange timer blitt brukt foran datamaskinen, med nesa nedi bøker og på reisefot mellom 

ulike intervjuer. Semesteret har vært kjempe gøy, spennende og utfordrende. Vi ville uten tvil 

gjort det igjen. 

 

Tusen takk til hele Sekreteriatet for konfliktrådene for deres utrolig inkluderende miljø og 

vennlige innstilling. Det har vært veldig lærerik og morsomt å jobbe hos dere. Takk for all 

ostepop, kaffe og de morsomme historiene. En særlig takk til Merete for virkelig å ha stått på 

for å skaffe oss informanter, og sørget for at vi hele tiden skulle ha det best mulig. Ledere, 

medarbeidere og meglere i konfliktrådene i Oslo og Akershus, Buskerud, Vestfold og Østfold, 

tusen takk for hjelpen med å finne informanter. Vi håper denne rapporten vil være til hjelp for 

konfliktrådene i deres videre arbeid. Og at brukerne av konfliktrådet vil bli enda mer fornøyde 

med konfliktrådsordningen. 

 

Denne rapporten kunne ikke ha blitt til hadde det ikke vært for alle informantene, tusen takk 

for deres tid og for at dere delte deres konfliktrådserfaringer med oss. Deres tanker har betydd 

mye for oss og har satt sitt tydelige preg på rapporten. 

 

Audun, tusen takk for at du aldri mistet motet, og for at du alltid var like tålmodig og 

pedagogisk. Du har vært til stor hjelp og gitt mange gode råd. Det har vært inspirerende å ha 

en veileder som starter semesteret med å si: forskning er gøy! Kari og Ragnhild, takk for alle 

tips og gode forelesninger. 
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Sammendrag  
På oppdrag fra Sekretariatet for konfliktrådene har vi, en prosjektgruppe fra Humanistisk 

Prosjektsemester (UiO), utført en kvalitativ studie der vi har intervjuet 18 personer om deres 

erfaringer med konfliktrådet. 

 

Problemstillingen vår er: Hvordan opplever brukerne av konfliktrådet det å ha en sak til 

megling, sett i lys av hvordan konfliktrådet ønsker å være og er definert i lover og forskrifter?  

 

I denne rapporten har vi lagt stor vekt på å få frem informantenes egne opplevelser av det å ha 

saker til megling i konfliktrådet. Grunnen til det er at vi ønsket å se på om disse erfaringene 

stemmer overens med konfliktrådenes egne retningslinjer. Tre temaer som er sentrale i 

retningslinjene og derfor også i presentasjonen av våre funn og i rapporten som helhet er: 

frivillighet, deltakelse og roller. I tillegg har den informasjonen brukerne får i forkant av 

meglingene blitt et viktig tema i prosjektrapporten.  

 

Det har vist seg at våre informanter i svært stor grad er fornøyd med konfliktrådet. 

Informantene synes at det å være i megling var en tøff, men positiv opplevelse. 17 av våre 18 

informanter hadde fått opplyst at det å møte i konfliktrådet var frivillig, og alle fortalte at de 

fikk lagt frem sin side av saken under meglingsmøtet. Våre funn viser at brukernes opplevelse 

rundt frivillighet og deltakelse i stor grad samsvarer med hvordan konfliktrådet er definert i 

lover og regler og hvordan det ønsker å være. Når det gjelder roller er det naturlig å trekke inn 

meglers rolle, og de fleste informantene var også godt fornøyd med hvordan meglerne utøvde 

sin rolle under meglingene. Mens vi utførte selve brukerundersøkelsen, viste det seg at den 

informasjonen informantene hadde fått om konfliktrådet og megling på forhånd ikke var 

tilfredsstillende, målt opp mot konfliktrådets retningslinjer. Mange hadde kun fått beskjed om 

tid og sted for meglingen og var derfor usikre på hvilken rolle de ville ha. Til tross for dette er 

det ikke vår oppfatning at lite informasjon i forkant av meglingene har vært avgjørende for 

hvordan informantene opplevde konfliktrådet.  

 

I vår prosjektbeskrivelse er det nevnt at konfliktrådet ønsker å bruke funnene fra 

brukerundersøkelsen i utarbeidelsen av en permanent, nettbasert brukerundersøkelse. Vi 

mener det i en slik brukerundersøkelse vil være relevant å stille spørsmål om frivillighet, 

 3



deltakelse, roller og informasjon for å finne ut hvorvidt disse temaene blir ivaretatt i praksis 

slik de blir beskrevet i retningslinjene blant et større utvalg av informanter. 
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1.0 Konfliktrådet 
Dagens konfliktrådsordning ble etablert på begynnelsen av 1990-tallet. Men tanken om 

konfliktråd i Norge stammer fra 1977, og et foredrag holdt av Nils Christie, professor i 

kriminologi. Dette foredraget innledet en ny samfunnsdebatt, om hvordan konflikter og 

lovbrudd skulle håndteres. Denne debatten ble avgjørende for oppbyggingen av en ny 

institusjon i det norske samfunnet, konfliktrådet. Året etter kom daværende justisminister, 

Inger Valle, med en kriminalmelding hvor det ble lagt vekt på alternative straffeformer. Et av 

alternativene som ble nevnt var konfliktrådet. Første prøveordning med konfliktrådet ble satt i 

gang i 1981. 

 

Konfliktrådet er en offentlig institusjon som skal tilby gratis megling til partene i en konflikt. 

Hovedtanken bak konfliktrådet er at mennesker selv er i stand til å løse sine egne konflikter, 

og at det skal være et alternativ til tradisjonelle straffereaksjoner. I konfliktrådet blir det lagt 

til rette for at partene i en konflikt kan møtes for å snakke om hva som skjedde, og sammen 

komme frem til en løsning. Denne samtalen vil foregå sammen med en uavhengig megler som 

skal være nøytral. En eventuell avtale mellom partene vil foreligge ved slutten av samtalen. I 

95 prosent av de avtalene som blir inngått blir avtalen fulgt opp av partene. 

 

Konfliktrådet behandler både sivilsaker og straffesaker. En straffesak i konfliktrådets forstand 

er en sak som er overført til megling i konfliktråd av påtalemyndighetene (Konfliktrådet 

2004a). Sivilsaker er saker som partene bringer inn for konfliktrådet på eget initiativ, eller 

saker hvor en eller flere parter er under den kriminelle lavalder på 15 år (Konfliktrådet 

2004b). Konfliktrådet kan fungere som en del av en straff gitt av en domstol, så sant partene 

frivillig går med på å møtes til megling. Megling kan idømmes den påklagede som en del av 

en samfunnsstraff eller som et vilkår ved en betinget dom. For at megling i konfliktrådet skal 

kunne skje må det være frivillig og partene må selv delta aktivt i meglingen.  I Norge er det 

22 konfliktråd. Det administrative ansvaret for disse ligger hos Sekretariatet for 

konfliktrådene som igjen er underlagt Justisdepartementet. Vår oppdragsgiver for dette 

prosjektet har vært Sekretariatet for konfliktrådene. 

 

1.1 Prosjektbeskrivelse 

I oppgaveteksten vi fikk i august fremgår det at konfliktrådet ønsker en kvalitativ 

undersøkelse på hvordan brukerne av konfliktrådet opplever det å ha en sak til megling. Fra 
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brukeren første gang fikk foreslått megling til meglingsmøtet var avsluttet. I 

prosjektbeskrivelsen er det formulert flere spørsmål konfliktrådet ønsker å få besvart i denne 

brukerundersøkelsen. Disse spørsmålene går særlig på om brukerne opplevde det som frivillig 

å ha sin sak til megling, hvordan de opplevde deres rolle under møtet og hvordan deres 

deltakelse på selve møtet var. Med denne brukerundersøkelsen ønsker konfliktrådet at man 

skal finne ut noe om brukernes generelle tilfredshet med tilbudet, og om konfliktrådet leverer 

det de lover i sine informasjonsskriv. Det fremgår også at målet med dette prosjektet er å 

legge grunnlaget for det som senere kan bli en permanent nettbasert kvantitativ 

brukerundersøkelse.  

 

1.2 Problemstilling 

Prosjektets hovedproblemstilling lyder: Hvordan opplever brukerne av konfliktrådet det å ha 

en sak til megling, sett i lys av hvordan konfliktrådet ønsker å være og er definert i lover og 

forskrifter?  

 

Operasjonalisering av problemstillingen: 

- I ordet oppleve legger vi hva slags type erfaring brukerne synes konfliktrådet var, motivene 

de hadde for å delta og tankene de gjorde seg rundt meglingsprosessen. Viktige elementer vil 

være om brukerne opplevde det å møte i konfliktrådet som frivillig, om de opplevde at de 

deltok på like premisser som motparten og om informantene opplevde at de hadde en aktiv 

rolle i avtaleutformingen.   

- Brukerne er de som har vært part i en megling og er over 15 år. Brukerne vil komme fra 

konfliktrådene i Buskerud, Vestfold, Østfold og Oslo og Akershus.  

- Med konfliktrådet ønsker å være, mener vi hvordan Konfliktrådet er definert i ulike interne 

dokumenter som Meglerhåndboka og Kvalitetssikringsdokumentet, samt Konfliktrådets 

ideologi og intensjoner jf. § 1 i Konflikrådsloven.  

- Med lover og forskrifter vil vi se på de føringer og begrensinger som blir lagt på 

Konfliktrådet utenifra. Disse lovene er Riksadvokatens rundskriv R 2581/93, 

Konfliktrådsloven av 1991, Straffeprosessloven og Påtaleinstruksen. 

 

Vi ønsket i størst mulig grad en problemstilling som kunne besvare mest mulig av det 

konfliktrådet spurte etter i sin prosjektbeskrivelse. I denne beskrivelsen ble det lagt vekt på 

hvordan retningslinjene og lovene stemte overens med brukernes opplevelse av konfliktrådet. 

Vi valgte derfor å gjøre problemstillingen vår todelt, på den ene siden ville vi se på hvordan 
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konfliktrådet skal være i forhold til lover og regler, mens vi på den andre siden ville finne ut 

hvordan brukerne opplevde det å ha en sak til megling, og hvordan dette stemte overens med 

konfliktrådet selvforståelse og egenpresentasjon. 

 

1.3 Aktualitet 

Den nåværende regjeringen kom i slutten av september med en ny stortingsmelding om norsk 

kriminalomsorg. Her kommer det frem et ønske om økt satsning på konfliktrådet, og da særlig 

ovenfor unge lovbrytere (str.mel nr 37(07-08)). Også i justispolitisk statusrapport, som kom ut 

denne sommeren, kommer det frem at regjeringen ønsker økt bruk av konfliktrådet. Her 

fremmes det blant annet et forslag om å gjøre konfliktrådet obligatorisk for unge lovbrytere 

under 18 år, så sant alle partene i saken samtykker til megling (Justispolitisk statusrapport 

2008). Dette er tydelige tegn på at konfliktrådet vies stor tillit og respekt fra myndighetenes 

side. Men før man eventuelt utvider konfliktrådet er det viktig å vite hvordan brukerne av 

oppfatter dagens ordning. På den måten har man muligheten til å tilpasse den videre 

utviklingen før en utvidelse. Gjennom vår brukerundersøkelse vil brukerne ha muligheten til å 

si hvordan de opplevde konfliktrådet og om de gjorde seg noen refleksjoner rundt 

meglingsprosessen. I denne undersøkelsen vil det være nyttig å fokusere på deltakelse, roller 

og frivillighet, da dette er punkter konfliktrådet er opptatt av i sin selvforståelse og 

egenpresentasjon, samtidig som disse tre begrepene dekker store deler av meglingsprosessen.     

 

1.4. Mål og formål for prosjektet 

Fra konfliktrådets side har det lenge vært ønskelig med en undersøkelse rundt brukernes 

tilfredshet med meglingsprosessen for å kunne kartlegge mulige forbedringspunkter. 

Konfliktrådet har tidligere utført kvantitative spørreundersøkelser hvor brukerne har fylt ut et 

spørreskjema om selve meglingsprosessen. Resultatet av disse undersøkelsene har vært 

overveldende positive. Formålet med vårt prosjekt er å gi konfliktrådet resultatene av en 

kvalitativ brukerundersøkelse som skal gi kunnskap om hvordan brukerne opplever sitt møte 

med konfliktrådet. Fokuset i undersøkelsen vil være på hele prosessen, fra partenes første 

kontakt med konfliktrådet til meglingsmøte er over, og en eventuell avtale mellom partene er 

undertegnet.  

 

Produktmålet til gruppen er den ferdige prosjektrapporten. Rapporten skal presentere vårt 

forskningsarbeid på et vitenskapelig grunnlag. Analysen skal utføres slik at den kan hjelpe 

konfliktrådet med å finne eventuelle forbedringspunker, og i videreutviklingen av en 
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permanent brukerundersøkelse. Denne brukerundersøkelsen vil være nettbasert, hvor brukerne 

frivillig kan gi sine tilbakemeldinger på meglingsprosessen. 
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2.0. Metode og etikk 
Vi valgte å benytte oss av kvalitativ metode og gjøre en brukerundersøkelse bestående av 

dybdeintervjuer. Gjennom hele prosjektperioden har prosjektgruppen vært opptatt av god 

forskningsetikk da vi har intervjuet personer i en situasjon hvor personopplysninger er spesielt 

sårbare. Vår begrunnelse for valg av metode og vårt fokus på etikk vil bli utdypet i det 

følgende.  

 

2.1. Valg og begrunnelse av metode 
Gjennom dette prosjektet har vi på den ene siden sett på hvordan lover og forskrifter definerer 

konfliktrådets virksomhet og hvordan konfliktrådet fremstiller seg selv. På den andre siden 

har vi undersøkt hvordan brukerne fremstiller konfliktrådet når de beskriver sitt møte med det. 

For å få kunnskap om hvordan konfliktrådet fungerer måtte vi først sette oss inn i hvordan 

lovene og forskriftene reguler konfliktrådets arbeid. I tillegg leste gruppemedlemmene interne 

dokumenter som omhandlet hvordan konfliktrådet arbeider og deres idealer. For å bedre 

kunne sette oss inn i informantens opplevelse av konfliktrådet, observerte vi noen meglinger 

og to formøter, noe vi vil komme tilbake til.  

 

I denne brukerundersøkelsen valgte vi å benytte oss av kvalitative intervjuer. Bakgrunnen for 

dette valget var at vi gjennom kvalitative intervjuer ville komme nærmere inn på hver enkelt 

informant. Målet var å på denne måten få kjennskap til flere aspekter ved meglingen enn det 

vi ville ha gjort ved en kvantitativ undersøkelse. Ved å kjenne til flere aspekter ved meglingen 

håper vi å belyse både de områdene hvor konfliktrådet har lyktes, og de områdene der det 

trengs forbedringer. Denne undersøkelsen vil derimot ikke kunne brukes til å generalisere 

hvordan brukergrupper oppfatter konfliktrådet, dette fordi utvalget av informanter er for lite 

til å kunne behandles statistisk.  

 

For å få best mulig utbytte av intervjuene valgte vi å bruke tid på å utforme en intervjuguide. 

Formålet med intervjuguiden var å sikre at vi fikk den informasjonen vi trengte for å besvare 

problemstilling vår. Fremgangsmåten vi benyttet oss av under intervjuene kalles delvis 

strukturert tilnærming. Det vil si at temaene og spørsmålene vi spurte om var fastlagt på 

forhånd, men rekkefølgen på disse ble bestemt underveis (Thagaard 2006:85). Vi valgte 

denne metoden slik at informanten lettere kunne snakke fritt, samtidig som vi fikk besvart 

spørsmålene våre. Guiden har sikret at alle informantene har blitt spurt og snakket om de 
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samme temaene. På denne måten har vi også kunnet se på intervjuene i forhold til de samme 

variablene og temaene. Under intervjuene har to av gruppens medlemmer vært tilstede. Den 

ene har hatt ansvart for å stille spørsmål og føre samtalen, mens den andre har tatt seg av 

skrivingen. Vi ønsket på denne måten å sikre at samtalen gikk fritt og uanstrengt, og at vi fikk 

med oss alt som ble sagt under intervjuet. Ved å være to stykker på intervjuet har vi 

kvalitetssikret hverandres arbeid. 

 

2.2. Utvalg av informanter 

Gruppen innså tidlig at utvalget av informanter som ble intervjuet, ville avhenge av hvor 

mange informanter som var tilgjengelig og hvilke saker som var til megling. Vi ønsket likevel 

å fokusere på de fire største sakstypene. Disse er: vold, skadeverk, butikktyveri/naskeri og 

mobbing/ærekrenkelser/trusler. Innenfor disse sakene er ungdom overrepresentert. Vi så 

derfor for oss at ungdoms forhold til konfliktrådet ville bli en sentral del av vårt prosjekt. 

Gruppen forberedte seg på å intervjue ungdom med å bli mer beviste i forhold til hvilke 

spørsmål vi stilte. Vi la vekt på å stille spørsmålene på en slik måte at ungdommen skulle 

forstå hva vi spurte etter. Da vi begynte å få informanter viste det seg imidlertid raskt at det 

var vanskelig å få ungdom til å stille til intervju og vi ble klar over at vi kom til å intervjue 

flest voksne. Av praktiske og tidsmessige årsaker bestemte vi å konsentrere oss om meglinger 

hos konfliktrådene i østlandsfylkene: Oslo/Akershus, Vestfold, Østfold og Buskerud. 

 

2.3. Etikk 

I all forskning kreves det at man forholder seg til etiske prinsipper. Det gjelder både 

redelighet forskerne i mellom, men også det ansvaret forskerne har ovenfor omgivelsene. I 

kvalitative studier kan det oppstå en tett kontakt mellom forsker og informant. Dette stiller 

spesielle krav til forskerens etiske ansvar. I kvalitative studier knyttes dette etiske ansvaret 

spesielt til følgende tre hovedprinsipper: informert samtykke, konfidensialitet og hensyn til 

informantene (Thagaard 2006: 22-23). 

 

2.3.1. Informert samtykke  

Vi har hatt som mål at alle våre informanter skulle gi et frivillig og informert samtykke til å 

delta i vår brukerundersøkelse. Det har derfor vært viktig å gi informantene tilstrekkelig med 

informasjon slik at de kunne vurdere om de ønsket å delta eller ikke. I de to tilfellene hvor 

informantene var umyndige hentet vi inn samtykke også fra deres foresatte. Kravet om 

informert samtykke har blitt fulgt opp ved at medarbeiderne i konfliktrådet, som har hatt den 
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første kontakten med informantene, enten har sendt vårt samtykkebrev til informantene eller 

at de har lest opp informasjonen i brevet på telefon. De har også innhentet det første samtykke 

fra informantene til å stille til intervju. I det vi har kontaktet informantene for å avtale tid og 

sted for intervjuene, har vi igjen forsikret oss om at informanten vil stille til intervju. Tre av 

de vi ringte til valgte her å trekke seg fra intervjuene. I løpet av telefonsamtalene har 

informantene fått anledning til å stille spørsmål om vårt prosjekt. Vi har også innledet 

intervjuene med å fortelle litt om prosjektet for å gi informanten muligheten til å trekke seg, 

dersom de på bakgrunn av det vi sier innledningsvis ikke ønsker å bli intervjuet likevel. Dette 

har imidlertid ikke skjedd. 

 

2.3.2. Konfidensialitet 

Gruppen har fulgt prinsippet om konfidensialitet. Alle våre informanter har derfor hatt krav på 

at den informasjonen de har gitt oss blir behandlet konfidensielt (Thagaard 2006: 24). Dette 

betyr at informantene er anonymisert i vårt materiale og i denne rapporten. Informantene har 

fått fiktive navn som ikke kan kobles til sak og sted. I forhold til de sakstypene vi har tatt for 

oss har vi hatt strenge restriksjoner på hva vi kunne registrere av personopplysninger i 

prosjektperioden uten å melde fra til Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). Den 

første kontakten med informantene har derfor gått gjennom medarbeiderne i konfliktrådene. 

På den måten har vi i liten grad hatt behov for å registrere personopplysninger. Vi har vært 

påpasselige med at utenforstående ikke skulle få innsyn i vårt forskningsmateriale. 

Prosjektgruppen har i tillegg undertegnet en taushetserklæring hos oppdragsgiver. I denne 

erklæringen har vi forpliktet oss til ikke å gi utenforstående noe informasjon av konfidensiell 

karakter.  

 

2.3.3. Hensyn til informantene  

Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsfag og humaniora (NESH) har som et 

viktig prinsipp at de menneskene det forskes på ikke skal utsettes for noe som kan gi økt 

risiko for fysiske eller psykiske belastninger eller skader (Thagaard 2006: 26). I vårt prosjekt 

har det betydd at vi som intervjuere for eksempel har hatt et ansvar for å avbryte vår samtale 

med informantene, dersom vi så at belastningen av å snakke om det som hadde skjedd i 

meglingen ble for stor. I følge Thagaard (2006: 26) viser imidlertid erfaringer fra 

intervjuundersøkelser at informanter ofte finner det interessant og lærerikt å bli intervjuet. 

Dette stemmer overens med våre erfaringer.  
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I tillegg til våre egne etiske retningslinjer har vi integrert konfliktrådets retningslinjer for etikk 

i vårt prosjekt. Konfliktrådet har utformet 9 setninger om hvordan en medarbeider skal 

oppføre seg i møtet med brukerne. Flere av setningene er derfor ikke direkte relevant for vårt 

prosjekt. Det har likevel vært nyttig å kjenne til disse retningslinjene for å kunne opprettholde 

en høy etisk standard for/på våre intervjuer.  

En medarbeider i konfliktrådet skal: 

- vise respekt for våre brukere. 
- opptre upartisk og behandle hverandre og partene med likeverd. 
- ikke opptre dømmende, bestemmende, moraliserende eller diskriminerende.  
- arbeide for at alle parter føler seg ivaretatt som personer og i sak. 
- arbeide målrettet for å prepresentere tillit, trygghet og tydelighet. 
- søke å oppnå en god kommunikasjon og åpenhet til, - og mellom partene. 
- ha respekt for partenes ansvar og selvbestemmelse i konfliktløsningsprosessen. 
- i møte med partene tydeliggjøre at møtet bygger på frivillighet og egne valg. 
- overholde taushetsplikten (Kvalitetssikringsdokumentet 2008: 5).  
 

2.4. Planlegging av intervjuer 

Tidlig i planleggingsfasen observerte vi noen formøter og meglingsmøter for å se hvordan 

megling i konfliktrådet forgår i praksis. I startfasen var det også viktig å lese mye om 

konfliktrådet og megling. Gruppen satte seg inn i konfliktrådsloven med forskrifter, 

stortingsmeldinger om kriminalomsorgen og rundskriv fra Riksadvokaten om saker egnet for 

konfliktrådet. Vi leste også rapporter fra tidligere undersøkelser av konfliktrådet og 

Meglerhåndboka som blir gitt til alle meglere. På bakgrunn av erfaringene fra observasjonene, 

litteraturen om konfliktrådet og møter med oppdragsgiver og veileder tok intervjuguiden 

form. Vi utformet samtidig et samtykkebrev som ble sendt på e-post til konfliktrådene i 

Oslo/Akershus, Vestfold, Østfold og Buskerud. Samtykkebrevet innholder informasjon om 

prosjektgruppen og prosjektet slik at informantene skulle få vite hva de sa ja eller nei til å 

være med på. De ulike konfliktrådene ble informert om brukerundersøkelsen av vår 

oppdragsgiver, Sekretariatet for konfliktrådene, i forkant av dette.  

 

Medarbeiderne i konfliktrådene har hatt den første kontakten med informantene. De har ringt 

rundt til parter som har vært i megling, informert om undersøkelsen og innhentet samtykke fra 

de partene som sa seg villige til å stille til intervju. Der hvor informanten har samtykket, har 

informasjon om type sak, samt navn og telefonnummer blitt oversendt på e-post til vår 

kontaktperson i konfliktrådet. Hun har igjen videresendt e-posten til oss i prosjektgruppen. 

Noen saker har kommet direkte til oss på e-post fra medarbeiderne i konfliktrådene. Vi har 

deretter kontaktet informantene på telefon for å avtale tid og sted for intervjuet. Under 
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telefonsamtalen har vi gitt informantene alternative dager og tidspunkter til når vi har kunnet 

intervjue de og latt informantene velge mellom disse. Når det gjelder sted for intervjuene har 

vi enten forslått å møtes på en kafé i nærheten av stedets togstasjon/busstasjon, eller på 

kontoret/arbeidsplassen til informanten dersom intervjuet har funnet sted i informantens 

arbeidstid. I to tilfeller har vi også tilbudt oss å komme hjem til informanten, da det har passet 

best for informanten. Ett intervju ble gjennomført i det lokale konfliktrådets lokaler etter 

ønske fra informanten.  

 

2.5. Gjennomføring av intervjuer  

Gjennomføringsfasen har bestått av mange timer på tog for prosjektgruppen. For å gjøre det 

enklest mulig for informantene har vi reist til deres hjemsted eller arbeidssted. Som en 

innledning til intervjuene har den samme som senere har stilt spørsmål til informanten fortalt 

litt om prosjektet vårt. Deretter har informanten blitt spurt om å fortelle litt om den saken og 

hendelsen som gjorde at de kom i kontakt med konfliktrådet. Det har vi gjort bevisst for å få 

informantene til å snakke fritt. Etter dette har vi vridd samtalen over til temaer og spørsmål i 

vår intervjuguide. Vi har begynt med å stille spørsmål rundt den informasjonen informanten 

fikk i forkant av meglingsmøtet og om frivillighet og samtykke, for så å gå over til selve 

meglingsmøtet og hva som hendte der. Til slutt har vi spurt informantene om deres oppfatning 

av avtalen og resultatet av meglingsmøtet. Hvor mange av spørsmålene vi har stilt direkte fra 

intervjuguiden, har variert etter hvor fritt informantene har snakket om sitt møte med 

konfliktrådet. Vi har likevel hatt stor nytte av både hovedspørsmålene og underspørsmålene i 

intervjuguiden. Uavhengig av hvor pratsomme informantene har vært, har vi lagt vekt på å få 

frem om informanten opplevde det å møte i konfliktrådet som frivillig, hvor aktivt han eller 

hun deltok under meglingsmøtet og hvilken rolle de syntes at de hadde i meglingen.  

 

 

2.6. Metodekritikk 

I vår brukerundersøkelse valgte vi å benytte oss av kvalitative intervjuer for å innhente 

informasjon fra våre informanter. Ved å bruke denne metoden ble utvalget av informanter 

redusert til et antall som ikke kan gi oss et komplett bilde av hvilke brukere som benytter seg 

av konfliktrådets tilbud. Utvalget av informanter ble begrenset til konfliktrådets fire vanligste 

sakskategorier, det er dermed mulig at vi har gått glipp av informasjon som informanter fra 

andre saksgrupper kunne ha gitt oss. Ingen av de 18 informantene vi har intervjuet vært part i 

samme sak. Det kan være grunn til å tro at dersom vi hadde intervjuet alle partene i en sak så 
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hadde det gitt oss mer informasjon om den aktuelle saken. Dette har ikke vært gjennomførbart 

på grunn av prosjektets tidsbegrensning. Den begrenset tiden har også gjort det umulig for oss 

å følge en sak over tid. Vi vet derfor ikke om alle avtalene som ble inngått i de aktuelle 

sakene har blitt overholdt, eller om noen av partene har begått nye lovbrudd i ettertid. For å få 

et mer komplett bilde av en sak kunne det også vært nyttig og observert selve meglingsmøtet 

før vi intervjuet partene i saken. Denne muligheten valgte vi bort fordi det å gjøre både 

observasjoner og intervjuer ville gitt et svært begrenset utvalg av informanter. 

 

Vi bestemte oss for å være to stykker på hvert intervju, en som noterte informantens svar og 

en som førte samtalen. Da prosjektgruppen kun har bestått av tre personer, har det vært 

umulig å gjøre flere intervjuer parallelt. I intervjufasen av prosjektet hadde det derfor vært 

fordelaktig og være flere. Gruppen hadde flere dager en reisetid på tre til fire timer for å foreta 

ett intervju. Det er derfor godt mulig at vi kunne gjort intervjuene mer tidseffektivt ved å ta 

noen av dem på telefonen. Grunnen til at vi likevel valgte å intervjue alle informantene ansikt 

til ansikt var at vi på denne måten hadde muligheten til å legge merke til kroppsspråk, og slik 

få mest mulig informasjon fra hver informant. For å dokumentere intervjuene har vi benyttet 

oss av notater. Vi har ikke brukt båndopptaker fordi transkribering ville ha tatt for mye tid på 

bekostning av analysen.  

 

2.7. Hovedtemaene: frivillighet, deltakelse og roller. 

Tre temaer har fungert som en rød tråd i dette prosjektet: frivillighet, deltakelse og roller. 

Disse tre begrepene er sentrale fordi de gjenspeiler viktige momenter i meglingsprosessen og 

da også i brukernes møte med konfliktrådet.  

 

Frivillighet er grunnleggende for all aktivitet i konfliktrådet. Frivillighet skal gjelde for 

brukerne når de går inn i meglingsprosessen, under selve meglingen og når man går ut av 

meglingen. Frivilllighet når man går inn i meglingsprosessen realiseres ved at brukerne kan 

velge å samtykke til megling eller la være. Her kan en skille mellom to former for frivillighet. 

Den første formen er når brukerne selv kommer med en sak til konfliktrådet. Den andre 

formen er når brukerne blir spurt om de kan tenke seg å stille til megling i konfliktrådet. Dette 

gjelder enten i sivil saker hvor motparten har tatt kontakt med konfliktrådet. Eller i saker hvor 

partene står ovenfor et valg mellom megling i konfliktråd eller ordinær straffeforfølgelse, 

dette er særlig aktuelt i straffesaker. Det anses allikevel å være frivillig med megling i 

straffesaker da partene forventes å delta aktivt under meglingen. Frivilligheten under 
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meglingsmøtet skal ivaretas ved at partene har anledning til å trekke seg underveis, og at de 

kan delta aktivt. En eventuell avtale som blir inngått under meglingen kan bli innfridd på 

stedet, hvis ikke skal avtalen gis med et angreskjema. Dette gjør at partene også skal gå 

frivillig ut av meglingen. Frivillighet anses å være en viktig motivasjon for partene til å ta 

selvstendige valg for å komme frem til en løsning. Det vil derfor være interessant for oss å 

undersøke hvorvidt informantene opplevde sitt møte med konfliktrådet som frivillig, fra de 

først kom i kontakt med konfliktrådet til meglingsmøtet var avsluttet.  

 

Deltakelse er et sentralt begrep da meglingen bygger på partenes egenaktivitet. Det er 

partenes oppgave å legge frem sin versjon av saken for motparten, samt å komme frem til en 

løsning på konflikten (Meglerhåndboka 2007: 29). Uten partenes deltakelse vil ikke 

meglingen virke etter sin hensikt. Dersom det er megleren som utformer avtalene vil partene 

miste bestemmelsesretten over konflikten. Det vil derfor være viktig for oss å få svar på i 

hvilken grad informantene følte seg som viktige deltakere i meglingsprosessen.  

 

Hvordan informantene opplevde sin deltakelse i meglingsprosessen kan ha vært tett forbundet 

med roller. Dette fordi de rollene partene hadde i meglingen kan ha påvirket deres deltakelse. 

Den påklagede kan for eksempel gå inn i en rolle som den som deltar for å unnskylde seg og 

rette opp i sine feilgrep. Mens klagerens motivasjon for å delta i meglingen kan være å få 

gjenoppretning for påførte skader. Konfliktrådet registrerer alle saker med en klager og en 

påklagd (Meglerhåndboka 2007: 39). Selv om brukerne som regel er blitt tildelt rollen som 

klager eller påklaget i forkant av meglingsmøtet skal de møtes med den samme respekten fra 

konfliktrådet og megleren. Meglers rolle er å tilrettelegge meglingen slik at partene får 

mulighet til å legge frem sin side av saken, og at partene skal føle seg trygge og selv kunne 

bidra til en løsning på konflikten. I denne forbindelse kan det være verdt å undersøke hvorvidt 

partene bekler disse rollene, og om de opplever hverandre som likeparter. 
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3.0. Tidligere undersøkelser 
I forrige kapittel la vi frem hvordan vi har arbeidet med dette prosjektet. I dette kapittelet skal 

vi presentere hva tidligere undersøkelser av konfliktrådet har kommet frem til. 

 

For å få et mer sammensatt bilde av konfliktrådet har vi sett på tidligere undersøkelser som 

har omhandlet konfliktrådets virksomhet. Vi har sett på en brukerundersøkelse fra 1996 hvor 

Statskonsult og Jane Dullum laget hver sin rapport for konfliktrådet, Liv Mørlands 

hovedoppgave i pedagogikk Megling i konfliktråd. Hva skjer? fra 1995, Siri Kemény sin 

oppgave Nærbilder av saker meglet i konfliktråd fra 1998, Anne-Kristin Sivertsen sin 

hovedoppgave Konfliktrådsmegling i straffesaker fra 2005 og Camilla Louise Arveschoug sin 

hovedoppgave Sivile saker i konfliktrådene fra 2007. Vi var spesielt opptatt av hva 

undersøkelsene sa om de tre temaene frivillighet, deltakelse og roller. 

 

3.1. Frivillighet 

Begge rapportene fra brukerundersøkelsen i 1996 omtalte hvorvidt brukerne, spesielt de 

påklagede, opplevde at det var frivillig å møte til megling i konfliktrådet. Statskonsult kom 

frem til at hovedgrunnen til at påklagede ønsket saken i konfliktrådet var at de trodde at de 

slapp en anmerkning på ”rullebladet” (Statskonsult 1996: 139). Dullum utdypet dette med å si 

at siden mange valgte konfliktrådsmegling for å unngå anmerkning på vandelsattesten, kunne 

dette igjen føre til at ”frivillighetsprinsippet uthules” ved at brukerne kunne komme i en form 

for tvangssituasjon (Dullum, 1996: 160). Sivertsen skrev i sin undersøkelse om straffesaker at 

ikke alle var klar over at det var frivillig for begge parter å møte i konfliktrådet. 

 

3.2. Deltakelse 

Dullum skrev at i meglingsmøter hvor maktbalansen er skjev (påklaget ungdom mot voksen 

klager) kan det føre til at ungdommene ofte blir tause. I Statkonsult sin rapport som var basert 

på en kvantitativ spørreundersøkelse, kom det frem at cirka en tredjedel av informantene 

mente at alle partene var like aktive (inklusiv megler). I underkant av halvparten mente at 

meglerne var de mest aktive i meglingen. Statskonsult konkluderte med at dersom meglers 

aktivitet var for å få prosessen i gang så var det positivt, men dersom meglers aktivitet var 

knyttet til innholdet i avtalene så var dette negativt (Statskonsult 1996: 135). Sivertsen skrev 

om klagernes motivasjon for megling at ”de ville at gjerningsmannen skulle forstå at de var 

krenket og innse sin urett”. Informantenes motiver varierte fra hevn til villighet til full 
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tilgivelse (Sivertsen 2005: 62 og 64). I oppsummeringen av undersøkelsen kom det frem at 

klagerne hadde stort utbytte av meglingen gjennom at de var aktive i meglingsprosessen. 

Arveschoug skrev i sin undersøkelse om sivile saker: ”Det er derfor viktig at partene får 

informasjon om hva megling i konfliktrådet er, slik at de ikke tror det er et sted der de kan 

kreve å få innkassert pengebeløp” (Arveschoug 2007: 55). I sivile saker kunne meglingen ha 

en positiv effekt selv om ikke konflikten ble endelig løst. Partene kunne ha opprettet en 

kommunikasjon slik at de snakket med hverandre uten at konflikten eskalerte. Deler av 

konflikten kunne da bli løst selv om man ikke ble enige om alt (Arveschoug 2007: 97). 

 

3.3. Roller 

Dullum tok opp rollefordelingen der hvor ungdom møter en representant for en bedrift, typisk 

i naskerisaker, hvor det hun kaller ”profesjonelle ofre” kan komme med standardiserte krav til 

avtaler. Her var det liten grad av megling eller forhandling mellom partene. Maktbalansen i 

meglingsmøtet var skjev (Dullum 1996: 108). Sivertsen undersøkte roller og maktforhold i 

straffesaker. En klager så på seg selv først som offer da han ble bestjålet, men når 

gjerningspersonen ble tatt var det hun som ble offeret (Sivertsen 2005: 8). Mange av 

informantene sa at de var usikre på sin rolle i meglingsmøtet, noen oppfattet ikke at det å 

møte var frivillig. Meglingsprosessen ga informantene nye tanker om lovbruddet, megling, 

om seg selv og sin rolle (Sivertsen 2005: 59). Kemény undersøkte meglerens rolle ganske 

nøye, og skrev at meglerens viktigste egenskaper var å kunne kommunisere, være trygg på 

seg selv og være reflektert over sin rolle. Hun skrev at det er beklagelig at noen meglere 

inntar en straffende holdning med den hensikten å forebygge kriminalitet. Ved å ha fokus på 

gjenoppretting i meglingsmøtet vil kriminalitetsforebygging bli et resultat av en felles 

forståelse som er oppnådd mellom partene og at en ny konflikt er uønsket. Gjenoppretting vil 

lettere produsere kriminalitetsforebygging, enn at kriminalitetsforebygging vil skape 

gjenoppretting (Kemény 1998: 86). Kemény viste at hvordan meglerne skjøttet sitt verv og 

brukte sin makt, var av stor betydning for meglingens forløp og utfall. Megleren må vise seg 

partenes tillit verdig siden meglingen er basert på frivillig deltakelse. En nøytral megler er 

umulig, men upartiskhet bør tilstrebes (Kemény 1998: 88 og93). I undersøkelsen blir det 

konkludert at hvordan meglerrollen ble ivaretatt var av stor betydning uavhengig av 

konfliktens innhold. 
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3.4 Oppsummering 

Selv om ikke alt vi leste berørte våre temaer direkte hjalp undersøkelsene oss med å få et 

bredere perspektiv på konfliktrådets virksomhet og et innblikk i hvordan forskning på 

konfliktrådet har blitt utført tidligere. Bortsett fra brukerundersøkelsen fra 1996 baserte alle 

seg på kvalitativ metode, noe som hjalp oss som skulle sette i gang med en slik undersøkelse 

for første gang. I undersøkelsen til Mørland fikk vi en god beskrivelse av en intervjuguide og 

innblikk i metode som kunne relateres til vårt prosjekt. Angående frivillighet kom det frem at 

dette kan bli opplevd som et valg mellom to onder av påklagede, og at noen ikke var klar over 

at det var frivillig å stille til megling. Deltakelsen kan bli påvirket av hvor informert partene er 

om hva som skal skje under meglingsmøtet, og om megleren legger opp til at partene skal 

delta aktivt. Når det gjelder roller under meglingen var noe av forfatterne i disse 

undersøkelsene opptatt av skjev maktfordeling, og hvordan megler utførte sin oppgave. 
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4.0. Konfliktrådet 
I det forrige kapittelet gikk vi gjennom noe av den tidligere forskningen som er gjort om 

konfliktrådet. I dette kapittelet vil vi presentere det vi har kommet frem til da vi undersøkte 

hvordan konfliktrådet er definert og ønsker å være. Dette gjør vi først ved å se på 

konfliktrådets historie og dets ideologi. For å finne ut hvordan konfliktrådet er definert har vi 

undersøkt lover og forskrifter som regulerer konfliktrådets virksomhet. For å finne ut mer 

konkret hvordan konfliktrådet ønsker å fremstå har vi og undersøkt konfliktrådets interne 

dokumenter, Meglerhåndboka og kvalitetssikringsdokumentet. Disse dokumentene beskriver 

hvordan konfliktrådet, og da spesielt meglerne skal utføre sitt arbeid. Mot slutten av kapittelet 

kommer vi kort inn på konfliktrådets fremtid i forhold til den nye stortingsmeldingen om 

norsk kriminalomsorg.  

 

4.1. Konfliktrådets historikk  

Allerede i 1977 kom det på banen en diskusjon rundt bruk av alternative straffeformer. 

Daværende justisminister Inger Valle kom året etter med en stortingsmelding om den norske 

kriminalomsorgen. Stortingsmeldingen skapte voldsom debatt, og skulle senere føre til at den 

daværende justisministeren måtte trekke seg og stortingsmeldingen ble trukket tilbake. Mange 

av forslagene fra denne meldingen har i ettertid blitt vedtatt og er i dag en del av 

straffesystemet. I denne stortingsmeldingen ble det ytret et ønske om økt bruk av alternative 

straffeformer. Konfliktrådet ble da nevnt som et nytt alternativ til tradisjonell straff. Man 

ønsket å redusere bruken av fengsel, da det i forarbeidet til stortingsmeldingen ble påpekt at 

fengselsstraff gjennomgående hadde skadelige virkninger (st.mel. nr 104 1977-1978:171).  

 

En av de som meldte seg på i debatten om alternative straffer var Nils Christie. Han holdt i 

1977 et foredrag om verdien av å ta konflikten tilbake til folket. Dette foredraget ble senere 

publisert som en artikkel med navnet Konflikt som eiendom i 1978. Her kommer Christie inn 

på hvordan rettssaker var blitt en konflikt mellom advokater hvor partene i konflikten var blitt 

satt til side. Han mener at det moderne samfunnet i større grad består av roller som personer 

skal fylle, enn personene i seg selv. I følge Christie fører dette til at man ikke lenger kjenner 

de man omgås, og at man får et samfunn kun bestående av roller. Christie argumenterer for at 

når man kjenner personen man er i en konflikt med eller bare har muligheten til å prate med 

den andre parten vil man lettere komme frem til en løsning, og denne vil være bedre for begge 

parter enn den en dommer vil komme frem til. Christie belyser i denne artikkelen verdien av å 
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ta konflikten tilbake til folket (Christie 2001:770). Siden den gang har Christie stadig deltatt i 

debatter og skrevet flere artikler om megling i konfliktråd. På bakgrunn av sitt engasjement er 

Christie i ettertid blitt kalt Konfliktrådets far.  

 

4.1.1. Statistikk 

Statistikken viser at konfliktrådet har vokst både i antall saker og i forhold til type saker siden 

oppstarten på 1980-tallet. I 1985 ble det registrert omlag 115 saker fordelt på 30 kommunale 

konfliktråd. Disse sakene omhandlet stort sett mindre vinningslovbrudd og ble karakterisert 

som bagatellsaker. Saker som da ikke ble ansett som egnet for konfliktrådet var 

mellommenneskelige konflikter som mobbing og legemsfornærmelser (Dullum 1996: 33). I 

1995 ble totalt 5501 saker henvist til konfliktrådene på landsbasis, i 2005 hadde tallet økt til 

8349 (Granrud 2007). Og i 2007 mottok konfliktrådene 9120 saker (Hasselberg 2008). 

Voldssaker som i liten grad ble funnet egnet for megling de første årene med 

konfliktrådsordningen, utgjorde i fjor 18 prosent av sakene til konfliktrådene. 

Skadeverkssaker utgjorde også 18 prosent av sakene og utgjorde dermed sammen med 

voldssaker de to største saksgruppene til konfliktrådene. Butikktyveri- og naskerisaker var 

den tredje største saksgruppen og utgjorde 15 prosent av sakene. 

Mobbing/ærekrenkelser/trusler utgjorde 12 prosent av sakene til konfliktrådene på landsbasis 

i 2007. Da konfliktrådsordningen ble prøvd ut på 1980-tallet var det først og fremst for å 

forebygge ungdomskriminalitet. I dag utgjør fortsatt ungdom den desidert største 

brukergruppen til konfliktrådet, og da særlig de mellom 15 og 17 år. Når det gjelder status for 

inngåtte avtaler i 2007 så ble 79,9 prosent innfridd, 16,8 prosent var fortsatt løpende, 3 

prosent ble brutt og 0,2 prosent av avtalene ble reforhandlet. 36 prosent av de inngåtte 

avtalene var erstatningsavtaler, 35 prosent var forsoningsavtaler og 13 prosent av avtalene var 

arbeidsavtaler (Hasselberg 2008).  

 
Tallene over viser at konfliktrådene har hatt en betydelig økning i antall saker de siste årene. 

Det har også skjedd en gradvis utvikling i hvilke sakstyper konfliktrådet har mottatt og 

behandlet. Mens små vinningslovbrudd som butikktyverier dominerte de første årene har det 

skjedd en gradvis endring til at også mer alvorlige lovbrudd har blitt meglet i konfliktrådene. I 

fjor utgjorde voldssaker og skadeverksaker nærmere 40 prosent av sakene. 
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4.2. Retningslinjer for konfliktrådet 

Konfliktrådsloven (15.3.1991 nr 3) og forskrift om megling i konfliktråd er de to 

dokumentene som primært regulerer konfliktrådsordningen. I tillegg regulerer 

straffeprosessloven, påtaleinstruksen og Riksadvokatens rundskriv (R 2581/93) politiets 

kompetanse til å overføre straffesaker til konfliktrådet. 

 

I Kriminalmeldingen fra 1978 ble det som tidligere nevnt uttrykt ønske om å sette i gang tiltak 

for å hindre at unge lovbrytere ble satt i fengsel. På bakgrunn av kriminalmeldingen ble 

prosjektet: ”Alternativ til fengsling av ungdom” satt i gang av Sosialdepartementet i Buskerud 

i 1981. Samme år begynte også ”Konfliktrådet i Lier, et forsøk med alternativ 

konfliktløsning” som et selvstendig delprosjekt. Etter to år med disse prosjektene foreslo 

departementet forsøk med konfliktråd i kommuner over hele landet. Riksadvokaten kom i 

1983 med et rundskriv til alle landets politikamre med retningslinjer for hvordan politiet 

skulle behandle og velge ut egnede saker til konfliktrådet (Holmboe 1995:8). I 1988 sendte 

Riksadvokaten ut et nytt rundskriv hvor retningslinjene ble justert i forhold til de erfaringene 

som ble gjort de første årene med konfliktrådene. I dag gjelder et tilsvarende rundskriv fra 

1993 (R.2581/93). Dette vil omtales nærmere nedenfor. 

 

Riksadvokaten foreslo i brev til Justisdepartementet 19. mai 1988 at konfliktrådsordningen 

skulle reguleres ved lov. Det var spesialet tre grunner for dette forslaget. For det første var det 

ønskelig å avklare uklare punkter i den daværende ordningen. Man ville også gi uttrykk for at 

konfliktrådsordningen skulle bli et permanent strafferettslige institutt. Til sist skulle en 

lovregulering stimulere til økt bruk av konfliktråd (Holmboe 1995:11). Lovforarbeidene er Ot 

prp nr 561 (1989-90) og Innst O nr 212 (1990-91). I proposisjonen ble det lagt vekt på at 

konfliktrådsordningen skulle ivareta følgende hensyn: 
 

- Å styrke lokalsamfunnets mulighet til å ta seg av lettere lovbrudd ved egen hjelp og å ”gi 
konfliktene tilbake til folket” uten at dette vedfører svekking av rettssikkerheten.  

- Å behandle små saker enkelt og hurtig, og med en reaksjon som er rask og konkret i forhold til 
handlingen som er blitt begått, derunder å øke muligheten for skadelidte for et raskt 
erstatningsoppgjør.  

- Å la partene i en konflikt gjøre opp seg imellom ved hjelp av en megler; dette kan medvirke til 
å forebygge gjentakelser og gjensidige fordommer. 

- Å la offeret delta aktivt til å løse saken. 

                                                 
1 Odelstings proposisjon nummer 56. 
2 Innstilling til Odelstinget nummer 21. 
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- Å gi lovbryteren et alternativ til andre aktuelle reaksjonsformer, en reaksjonsform som ikke 
medfører en plett på rullebladet (Holmboe 1995: 10). 

 

4.2.1. Konfliktrådsloven 

Loven om megling i konfliktråd (heretter konfliktrådsloven) ble vedtatt 15. mars 1991 og 

medførte endringer i straffeprosesslovens § 67 og 71 og strafferegistreringslovens § 6. 

”Siktemålet til konfliktrådloven var først og fremst å regulere de strafferettslige og 

straffeprosessuelle siden ved konfliktrådsordningen” (Holmboe 1995:15). Likevel ble det 

understreket i lovforarbeidene at konfliktrådet skal ta imot både sivile saker og straffesaker. 

Konfliktrådsloven består av 23 paragrafer som tar for seg de aller fleste sidene ved det å møte 

til megling i konfliktrådet. Da det ikke var ønskelig at loven skulle innholde detaljspørsmål, 

fastsatte Justisdepartementet forskrifter som forklarende vedlegg til den nye loven. 

Konfliktrådslovens § 1 sier noe om konfliktrådets mandat og utdypes i forskrift om megling i 

konfliktråd § 1, som tar for seg konfliktrådets oppgaver og formål: 

 

   Konfliktrådet har til oppgave å megle i konflikter som oppstår på grunn av at en eller flere personer 
har påført andre en skade, et tap eller annen krenkelse. Konfliktrådsmegling skal være et alternativ til 
vanlig strafferettslig behandling og til løsning av andre konflikter, ved at partene selv aktivt bidrar til å 
finne en løsning, hvor det tas hensyn til både skadevolderens og skadelidtes forhold. Konfliktrådet skal 
gjennom sitt virke styrke lokalsamfunnets mulighet til selv å ta seg av lettere lovbrudd og andre 
konflikter, og der igjennom også bidra til å forebygge kriminalitet. 

 

Lovens § 2 tar for seg konfliktrådenes organisering: ”Alle kommuner skal ha konfliktråd. Der 

forholdene ligger til rette for det, kan flere kommuner opprette konfliktråd i fellesskap 

(interkommunale konfliktråd). Staten dekker utgiftene til konfliktrådet”. Dette innbar to viktig 

endring i forhold til tidligere: 1) Det ble obligatorisk for alle kommuner å ha konfliktråd. 2) 

Konfliktrådsordningen skulle finansieres av staten (Dullum 1996: 47). 

 

Når det gjelder meglere, heter det i § 3 at det skal oppnevnes meglere for hver kommune da 

lokalsamfunnets mulighet til egenhåndtering av konflikter skal styrkes. I interkommunale 

konfliktråd skal derfor alle kommunene være representert. Vervet som konfliktrådsmegler er 

frivillig og det kreves ingen formell utdanning for å bli oppnevnt. De som har fylt 18 år, har 

plettfri vandel, er vederheftig (betalingsdyktige) og valgbare ved kommunevalg, kan 

oppnevnes som meglere (Dullum 1996: 49). Meglere må gjennomgå opplæring før de 

begynner å praktisere som meglere. Sekretariatet for konfliktrådene har det faglige 

overordnede ansvar etter en fastsatt opplæringsplan. Den videre oppfølgingen og veiledningen 
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av meglerne er den enkelte konfliktrådsleders ansvar i samarbeid med meglergruppen og den 

enkelte megler. Man oppnevnes som megler for fire år (Konfliktrådet 2004c). 

 

I lovforarbeidene til konfliktrådsloven understrekes det at frivillighet er et grunnleggende 

prinsipp for konfliktrådets virkemåte. I lovens § 5 heter det derfor at megling i konfliktråd 

krever partenes samtykke. I tillegg må partene i all hovedsak være enig om det saksforholdet 

som skal legges til grunn for meglingen. Konfliktrådet skal verken drive etterforskning eller 

bevisvurdering og det er viktig at meglingen bygger på det saksforholdet som blir lagt frem av 

partene. Dersom en part er under 18 år, skal også verge samtykke før saken kan megles i 

konfliktrådet. Vergen har rett, men ikke plikt, til å være tilstede under meglingsmøtet. § 7 

presiserer at partene personlig må møte i meglingsmøtet.  

 

§ 13 omhandler en eventuell inngåelse av avtale mellompartene.  

 
   Hvis partene blir enig om en avtale, settes denne opp skriftlig. En avtale som forutsetter en ytelse til 
den skadelidte, skal fastsette omfanget av ytelsen og forfallstid. Det skal videre fastsettes om avtalen 
representerer det endelige oppgjøret mellom partene. Er en part umyndig, må avtalen godkjennes av 
vergen. 

 

Paragraf § 13 er utdypet i konfliktrådsforskriften. Der presiseres det at partene selv som skal 

søke å komme frem til en løsning. Megleren sitt bidrag kan være å komme med mulige 

løsninger og gi forslag til avtale. En avtale kan omfatte en erstatning i form av penger eller 

naturalytelser, men en sak kan også gjøres opp uten at det forutsettes noen ytelser. I 

straffesaker skal avtalen godkjennes av vergen dersom en part er under 18 år. I saker som er 

overført av påtalemyndigheten, kan hver av partene trekke seg fra avtalen ved å gi beskjed til 

konfliktrådet innen en uke etter at avtalen er inngått. Avtale om angrefrist kan også gjøres i 

sivile saker. Når angrefristen er utløpt sendes sakens dokumenter og et eksemplar av avtalen 

til det aktuelle politikammeret. Partene skal gi beskjed til konfliktrådet når avtalen er oppfylt 

og konfliktrådet vil gi denne beskjeden videre til politikammeret, som da ser saken som 

avsluttet. Dersom avtalen brytes mellom partene i en straffesak vil de ha to muligheter. De 

kan igjen møtes til megling og prøve å få på plass en ny avtale, ellers så går saken tilbake til 

påtalemyndigheten (Holmboe 1995: 161-163).  

 

Konfliktrådet skal være et tilbud for befolkningen, både i sivile saker og straffesaker. Det er 

understreket i konfliktrådsloven at ordningen skal bygge på frivillighet og partenes deltakelse. 

Partene skal derfor samtykke til megling i forkant av meglingsmøtet og partene må møte der 
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personlig. Privatpersoner og offentlige instanser kan ta kontakt med konfliktrådet på lik linje 

med at påtalemyndigheten kan sende over straffesaker. Som vi har sett er det ikke noe krav 

om at en avtale må innebære erstatning, man kan nøye seg med å snakke ut om forholdet og 

på denne måten bli ferdig med saken.  

 

I St meld nr 23 (1991-92) Om bekjempelse av kriminalitet heter det:  
 

   Konfliktrådsbehandlingen representerer i likhet med for eksempel tilsynsprogrammer og 
samfunnstjeneste en differensiering av strafferettspleien, hvor muligheten til å finne en riktig reaksjon 
i det enkelte tilfellet nå er betydelig bedre (…). Reaksjonen knyttes konkret til den handlingen som er 
begått, og er mer følbar enn det som ofte ville være alternativet ved en tradisjonell behandling (ren 
påtaleunnlatelse, mindre bot, betinget fengsel): Konflikten mellom partene blir i mindre grad 
”profesjonalisert”, og gjerningsmannen får et mer umiddelbart inntrykk av virkningen av den skaden 
som er voldt (Holmboe 1995:11). 
 

4.2.2. Riksadvokatens rundskriv  

Det siste rundskrivet fra Riksadvokaten kom, som nevnt ovenfor, i 1993. Riksadvokatens 

anledning til å gi bestemmelser for hvilke saker som skal overføres til konfliktrådet er hjemlet 

i Påtaleinstruksen kapittel 18 A. Rundskrivet bestemmer blant annet hvilke strafferettslige 

reaksjoner megling i konfliktrådet kan være et alternativ til: ”Overføringen til konfliktråd skal 

i første rekke skje i saker hvor reaksjonen ellers ville ha vært påtaleunnlatelse, bot eller 

betinget dom. Hvis saken kvalifiserer til ubetinget fengsel, kan den ikke avgjøres med 

konfliktrådsbehandling. (…) Det er ikke noe formelt i veien for at behandlingen i 

konfliktrådet kan settes som særlig vilkår i en betinget dom.”  I straffeprosessloven § 1 er det 

satt som et vilkår at påtalemyndigheten må finne at en sak ”egner seg” for at den skal bli 

overført til konfliktrådet. Riksadvokaten mener at vinningskriminalitet, tyveri, skadeverk og 

enkelte legemsfornærmelser er eksempel på sakstyper som egner seg for konfliktrådet. En 

avtale i konfliktrådet skal ikke medføre en vesentlig tyngre byrde for gjerningsmannen enn 

den reaksjonen som ellers ville ha blitt ilagt (Dullum 1996: 58).  

 
4.3. Den nye stortingsmeldingen 

26. september i år kom regjeringen med en ny stortingsmelding om norsk kriminalomsorg. 

Dette var den første meldingen om norsk kriminalomsorgen på 10 år. I meldingen legges det 

vekt på at man ønsker at straff skal virke, det vil si at man skal ha en straff som virker på en 

slik måte at gjerningspersonen ikke igjen begår en kriminell handling. I meldingen blir 

konfliktrådet tatt opp som en alternativ straffemetode som viser til gode resultater når det 
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kommer til tilbakefall. Regjeringen kommer i denne stortingsmeldingen særlig inn på 

konfliktrådet i forbindelse med bruk av restorative justice3 i Norge. Konfliktrådet er i dag 

hovedleverandør av restorative justice, og det ønsker regjeringen at de skal fortsette å være 

(str.mel.nr 37 (08-09):8 i del 12.3.4). I stortingsmeldingen fremmes det et ønske om at man 

skal ha muligheten til å benytte seg av restorative justice i alle ledd av straffeprosessen. Det 

vil si at man skal ha muligheten til å få sin sak meglet under alle de ulike stadiene av 

straffegangen. Det skal tilbys megling i alle saker, men megling skal fortsatt kun skje i 

tilfeller hvor alle partene ønsker det. Ønsker ikke offeret å delta i megling fremmes det i 

meldingen en mulighet for megling dersom de som er mer indirekte berørt av hendelsen 

ønsker å delta på megling (str.mel.nr 37 (08-08):6 i del 12.3.3). Indirekte parter kan være 

interesseorganisasjoner, familien til offeret og lignende. Regjeringen begrunner sitt ønske om 

økt bruk av konfliktråd med at de ønsker en kriminalomsorg som styrker offerperspektivet. 

Gjennom megling blir ofrene involvert i hele prosessen, og har muligheten til å få en 

gjenoppretting ved at gjerningspersonen må gjøre opp for seg. Ofrene tar også del i 

utformingen av avtalen mellom seg og gjerningspersonen (str.mel.nr 37(08-09):3 i del 12.1). 

 

Stormøter er en alternativ form for vanlig tradisjonell megling som regjeringen i økt grad 

ønsker å benytte seg av. På stormøtene er det ikke bare partene i konflikten som møtes til 

megling, men også nærmiljøet og andre parter som er berørte av konflikten. Under stormøtet 

skal alle partene delta aktivt i dialogen og sammen komme frem til en løsning. Det vil også 

delta to representanter fra konfliktrådet. De skal fungere som tilretteleggere for møte og ikke 

som meglere (Meglerhåndboka 2007:104). I dag er det 8 av landets 22 konfliktråd som har 

muligheten til å benytte seg av stormøter. I løpet av det kommende året ønskes det at 20 av 22 

konfliktråd skal kunne ha stormøter.  

 

Konfliktrådet tildeles også en stor oppgave i den nye stortingsmeldingen, gjennom et ønske 

om at konfliktrådet skal være ansvarlig for dialogmøter ved noen av fengslene. Dialogmøte er 

en form for formøte som tilbys innsatte. Møte kan enten være et formøte til en forsoning med 

familie eller med offeret. Dialogmøter er allerede i bruk ved noen av landets fengsler, og det 

er ønskelig fra regjeringens side å utvide denne virksomheten (str.mel.nr 37 (08-09):4 i del 

12.2). 

 

                                                 
3 Restorativ justice- tankegangen utdypes nærmere i delkapittel 4.4.2. 
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I neste års statsbudsjett kommer den økte satsningen på Konfliktrådet til syne. Her blir det 

bevilget 8,3 millioner kroner mer til konfliktrådet (st.prp.nr.1 (08-09):165). Dette tyder på at 

regjeringen mener alvor med sin satsing på bruk av konfliktrådene. 

 
 

4.4. Ideologi  
   Konfliktrådsmegling skal være et alternativ til vanlig strafferettslig behandling og til løsning av 
andres konflikter, ved at partene selv aktivt bidrar til å finne en løsning, hvor det tas hensyn til både 
skadevolderens og skadelidtes forhold. Konfliktrådet skal gjennom sitt virke styrke lokalsamfunnets 
mulighet til selv å ta seg av lettere lovbrudd og andre konflikter, og der igjennom også bidra til å 
forebygge kriminalitet (Konfliktrådsloven § 1). 
 

Denne paragrafen legger grunnlaget for konfliktrådets virke, og dets ideologi. Konfliktrådet 

bygger på tanken om at mennesker selv er i stand til å løse sine egne konflikter, samtidig som 

det legges vekt på at konflikter er en naturlig del av livet og kan være grunnleggende for 

personers vekst og utvikling. Konfliktrådet jobber for at parter skal møtes til en dialog ansikt 

til ansikt med en megler tilstede. I denne dialogen vil megling bli benyttet som metode for å 

få partene til å komme frem til en enighet. Partene skal selv delta aktivt under meglingen, og 

være med å utforme en løsning, som gjerne tar form som en skriftlig avtale. 

Meglingsordningen jobber ut ifra et mål om at lovbrudd skal behandles enkelt og hurtig, og at 

handlingen skal kunne knyttes til reaksjonen på en best mulig måte. Konfliktrådet bygger på 

frivillighet, ingen skal delta i konfliktrådet uten at det er frivillig. Partene skal også kunne 

trekke seg når de vil i meglingsprosessen. I forkant av en megling skal det innhentes 

samtykke fra alle parter i meglingen (Meglerhåndboka 2007:6). 

 

Konfliktrådet har en visjon for hvordan de ønsker at partene i en megling skal bli behandlet i 

sitt møte med meglere og medarbeidere i konfliktrådet:  

 

    Vi ønsker at parter i møte med konfliktrådets medarbeidere og meglere skal oppleve at de blir møtt 
med respekt og imøtekommenhet, og at de blir godt ivaretatt og informert før, under og etter 
meglingsprosessen. Vi ønsker at hver konfliktsituasjon skal bli møtt med tilstrekkelig fleksibilitet slik 
at tilretteleggingen står i forhold til konfliktens art (Kvalitetsikringsdokumentet 2008: 5). 
 

4.4.1. Ideologien i praksis 

Konfliktrådets ideologi bygger på et positivt konfliktsyn som har troen på at alle har evnen til 

å løse sine konflikter. Dette synet kan fremstå som noe naivt og godtroende, da det ikke 

eksisterer noen sanksjonsmetoder for avtaler som ikke blir innfridd av partene. Blir en avtale 

 29



som partene har kommet frem til brutt, så finnes det ikke noe konfliktrådet kan gjøre for å få 

motparten til å innfri sin del av avtalen, annet enn å tilby en ny megling. Dette kan føre til en 

følelse av at hele meglingsprosessen blir bortkastet. Tanken bak konfliktrådet om at 

mennesker selv er i stand til å løse sine egne konflikter, kan i tillegg virke fjern for mange. 

Når en selv er i en konflikt kan motparten virke som den skyldig, og en vil derfor være lite 

villig til å tilpasse seg eller ofre noe for motparten. Konfliktrådet vil da kunne virke som lite 

egnet for konflikten. 

 

I sin ideologi er konfliktrådet opptatt av at megling skal være frivillig også i straffesaker hvor 

partene får et valg mellom konfliktråd og en ordinær straffereaksjon. Videre står det at 

frivilligheten anses som motivasjon for partene til å ta selvstendige valg, og komme frem til 

en løsning. Men hvor frivillig er det egentlig når det kun kan fremstår som en valgmulighet 

mellom to onder? Det kommer en nærmere diskusjon rundt frivillighetsbegrepet under 

delkapittel 5.2 om frivillighet.  

 

En av tankene bak konfliktrådet er at partene selv skal komme frem til en løsning, dette krever 

at partene deltar aktivt i meglingen og at de kjenner egne roller. Dette kan være mye å 

forlange for enkelte av partene og kan by på utfordringer. For å kunne delta aktivt og kjenne 

sin egen rolle vil det være sentralt at partene i en konflikt kjenner til konfliktrådet, og har fått 

informasjon om hvordan meglingsprosessen skal foregå.  

 

4.4.2. Restorative Justice 

Konfliktrådet har delvis bygget sin ideologi på restorative justice- tankegangen. Restorative 

justice er et sett prinsipper og en tenkemåte som tar utgangspunkt i at lovbrudd må forstås 

som konflikter. På norsk har restorative justice blitt oversatt til både forsonende, reparerende 

og gjenopprettende justis, men det vanligste er likevel å bruke det engelske ordet. Innenfor 

restorative justice er et lovbrudd en krenkelse av forholdet mellom offer, gjerningsperson og 

lokalmiljøet. Her skiller restorative justice seg fra tradisjonell strafferett som ser på lovbrudd 

som overtredelser mot staten. En reaksjon på lovbruddet vil derfor involvere alle berørte 

parter og innebærer en gjenoppretting av skadene lovbruddet har medført (Kemény 2004). En 

sentral tanke er at konflikten tilhører de berørte partene og at de derfor vil være de beste til å 

løse den.   
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Fire kjerneverdier ligger til grunn for restorative justice- tankegangen. For det første skal det 

legges til rette for et frivillig møte mellom offer, gjerningsperson og andre medlemmer av 

lokalmiljøet, hvor den kriminelle handlingen og dens ettervirkninger skal drøftes. For det 

andre er det forventet at gjerningspersonen forplikter seg til å reparere skaden han/hun har 

forårsaket. For det tredje skal både offer og gjerningsperson reintegreres som fullverdige 

medlemmer av samfunnet. Reintegreringen er et viktig punkt for å redusere tilbakefall til 

kriminalitet. Endelig skal alle berørte parter, som tidligere nevnt, få tilbud om å delta i 

løsningen av problemet (NOU4 2008: 25).  

 

Dagens form for restorative justice vokste frem på 1970-tallet, men bygger på ulike kulturelle 

tradisjoner fra lang tilbake i tid. Konfliktløsningstradisjoner fra aboriginerne i Australia, 

maorifolket på New Zealand og indianerne i Nord-Amerika la alle vekt på forståelse og heling 

framfor fordeling av skyld og utdeling av straff (Libermann 2007: 37). Disse kulturene har 

derfor blitt fremhevet som betydningsfulle for ulike restorative justice- praksiser verden over. 

I den vestlige verden i dag praktiseres restorative justice gjennom megling, stormøter og 

”sentencing circles”. I stormøter møter ikke bare de involverte i en konflikt, men også andre 

som står dem nær, eller som de har tillit til. ”Sentencing circles” består av den tiltalte, offeret, 

begges familie og andre berørte medlemmer av lokalsamfunnet. Møtet overvåkes av en 

dommer (nkvts5 2007). I Norge blir konfliktrådet som nevnt ovenfor regnet som 

primærleverandør av restorative justice – løsninger. 

 

4.5 Oppsummering 

I dette kapitelet har vi sett på hva konfliktrådet er, hvordan det har oppstått, og hvilke lover og 

retningslinjer som regulerer dets virke. Kapitelet har tatt utgangspunkt i hvordan konfliktrådet 

presenterer seg selv, og stiller ikke spørsmål ved dets historie eller reguleringer i så måte. 

 

Som det kommer frem i teksten ovenfor har konfliktrådet vokst fra å bare være en tanke i Nils 

Christies foredrag i 1977, til i dag å være et viktig alternativ til tradisjonell straffebehandling. 

Konfliktrådet ønsker å være et verktøy som lokalsamfunnet kan benytte seg av for å bli bedre 

rustet til å håndtere lettere lovbrudd og sivile saker. Megling i konfliktrådet skal skje frivillig, 

og krever deltakelse fra de involverte partene i konflikten.  

 

                                                 
4 Norges offentlige utredninger. 
5 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress 
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5.0 Brukernes opplevelse av konfliktrådet 
I kapittelet fire så vi på hvordan konfliktrådets virksomhet var definert i ulike retningslinjer. 

Dette kapittelet inneholder det vi kom fram til da vi undersøkte brukerne sine oppfatninger av 

konfliktrådet. Analysen er basert på materialet vi innhentet under intervjuene med våre 18 

informanter. I henhold til problemstillingen vil dette kapittelet gi svar på hvordan brukerne 

opplevde det å ha en sak til megling i konfliktrådet. Undersøkelsen tok utgangspunkt i 

temaene frivillighet, deltakelse og roller, men analysen består også av andre punkter brukerne 

la vekt på da de fortalte om sine erfaringer med konfliktrådet. Alt som blir skrevet i dette 

kapitelet er basert på hva informantene har fortalt om politiet, konfliktrådet og meglingsmøte 

under intervjuene. Nedenfor følger funnene vi kom frem til i vår kvalitative 

brukerundersøkelse. 

 

5.1 Informantene våre 

For å gjøre det lettest mulig å henge med i teksten har vi valgt å sette opp en liste over de 

ulike informantene våre. Dette vil gjøre det enkelt for den som ønsker det å kunne holde 

oversikt over hvem de ulike informantene er, og vi vil på denne måten unngå å dele opp 

teksten for mye. Vi har også valgt å dele opp informantene våre i tre ulike grupper: 

klagere/ofrene, proffene og de påklagede. På den måten vil vi kunne si noe om en gruppe 

generelt i teksten uten å trenge å ramse opp alle navnene.  

 

Klagerne/ ofrene 

Anna: Seksten år gammel jente som var klager i en voldssak. Hun stilte sammen med moren 

sin til meglingen. 

Frida og Ferdinand: Eldre ektepar som var utsatt for husbråk og skadeverk på boligen sin en 

natt. Det tok to år mellom hendelsen og megling på grunn av sommel hos politiet. 

Geir: Arbeider på ungdomsklubb. Var til megling i forbindelse med skadeverk på 

ungdomsklubbens eiendeler. 

Helene: Var i utgangspunktet påklaget for trusler, men det viste seg at saken egentlig gjaldt 

salg av husdyr. Motparten hadde skyldt henne penger i flere år, i konfliktrådet ble hun derfor 

klager. 

Kim: Drosjesjåfør som ble utsatt for hærverk på drosjen under et kjøreoppdrag. 

Lars: Anmeldte naboen for trusler. I konfliktrådet ble han beskyldt for husbråk av motparten. 

Partene møttes på midten i en forsoningsavtale. 
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Martin: Fikk frastjålet sykkelen sin, møtte gutten som hadde tatt den i konfliktrådet, gutten 

hadde også med seg moren sin. 

 

Proffene 

Dette er klagere i konfliktrådet som representerer sine bedrifter i meglingene.  

Bernt: Butikksjef som stadig har naskerisaker i konfliktrådet. 

Dag: Er linjesjef for en båtrute der det selges taxfreevarer. Var i konfliktrådet i forbindelse 

med en sak hvor en gutt hadde stjålet på båten. Det var første gang han var i konfliktrådet. 

Einar: Jobber i kollektivtrafikken. Har rundt 30 saker i konfliktrådet i året, disse gjelder som 

regel hærverk eller ulovlig opphold på bedriftens eiendom. 

Jan- Helge: Ansatt i kollektivtrafikken. Han bruker ikke konfliktrådet i så stor grad som Einar 

ved lignende lovbrudd. Har vært i konfliktrådet cirka 10 ganger over flere år. Han har flest 

saker i konfliktrådet i forbindelse falsk personalia og dokumentforfalskning. 

 

Påklagede 

Cecilie: Nitten år gammel jente som var påklaget i en voldssak. 

Iver: Seksten år gammel gutt, han var påklaget i forbindelse med en hærverkssak. Motparten 

hans var kommunen. Han måtte først møte i rettssak. 

Nikolai: Var påklaget i en voldssak som skjedde for mange måneder siden. Saken ble først 

meglet i høst på grunn av treg saksbehandling hos politiet. Det var politiet som hadde 

anmeldte voldsepisoden. 

Oscar: Deltok i en slosskamp som endte med at han ble påklaget i en voldssak. Han hadde en 

negativ opplevelse i meglingen, som følge av et pengekrav megler satt. Avtalen som ble 

inngått under meglingen ble i ettertid rettet opp av konfliktrådet. 

Pia: Ble tatt for nasking. Butikksjefen politianmeldte aldri saken, men tok den direkte til 

konfliktrådet. Her ble saken meglet bare dager etter hendelsen. 

Ronny: Gutt på nitten år, som var påklaget for trusler, noe han mente var falske anklager. Han 

hadde vært i konfliktrådet tidligere. 

Solveig: Påklaget i voldssak som hadde funnet sted for mange år siden. Saken ble først 

anmeldt i våres. Saken omhandlet personer i samme familie. Mente selv hun aldri hadde 

utøvd vold i denne saken. 
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5.2 Frivillighet 

Konfliktrådet skal ifølge lovgivningen og retningslinjer for konfliktrådet være frivillig for alle 

parter som deltar i meglingen. Vi skiller som tidligere nevnt mellom to former for frivillighet, 

den ene er når brukeren selv tar kontakt med konfliktrådet. Den andre er når konfliktrådet 

spør parten om han/hun vil stille til megling, og parten samtykker til deltakelse uten videre 

motstand. For å sikre at meglingen foregår frivillig skal det innhentes samtykke fra samtlige 

parter som skal delta på meglingen. Er den ene parten under atten år skal samtykke også 

hentes fra verge. Samtykke skal enten innhentes fra politiet eller en representant fra 

konfliktrådet, dette er gjerne han eller hun som skal være megler i saken. Samtykker ikke den 

ene parten blir det ingen megling.  

 

I våre intervjuer spurte vi partene om de opplevde det å ha en sak til megling som frivillig, og 

hvordan samtykke ble innhentet. Av våre 18 informanter var det bare to som ikke skal ha fått 

foreslått megling av politiet. I det ene tilfellet fortalte informanten at det var motparten, som 

tidligere hadde vært mye i konfliktrådet, som hadde tatt direkte kontakt med det lokale 

konfliktrådet. I det andre tilfellet ble megling foreslått av en dommer i forbindelse med en 

rettssak. I de 16 tilfellene hvor politiet skal ha foreslått megling som en måte å løse konflikten 

på, var det politiet som ofte innhentet samtykke. I noen tilfeller sa informantene at samtykke 

ble ytterligere en gang innhentet av megleren. De gangene politiet innhentet samtykke, skal 

dette ha skjedd gjennom at politiet opplyste om at saken kunne havne i konfliktrådet, dersom 

de fant den passende og partene samtykket. I to tilfeller fortalte informantene at politiet sa at 

dersom de ikke ville ta saken til konfliktrådet var det en god mulighet for at saken ville bli 

henlagt. Noen av informantene fortalte også at de valgte å ta saken til megling i frykt for at 

den ellers ville blitt henlagt og at motparten da ville slippe for billig unna. Dette vil kunne få 

konsekvenser for meglingen i form av at den ene parten kan føle at det å stille til megling er 

den eneste måten å få tilbake det han/hun har krav på. Motivasjonen for deltakelsen vil da bli 

en annen, og parten vil kanskje være mindre villig til å tilpasse sine krav under meglingen. 

Klageren vil nok ikke i like stor grad føle at sin deltakelse er frivillig. En av de som havnet i 

konfliktrådet på denne måten var Martin. Han kommenterte at meglingen ikke hadde vært 

mulig hvis den ikke var frivillig, men han skulle ønske at motparten snart fikk en annen straff, 

da motparten hadde vært i megling flere ganger. Martin valgte å stille i megling for å få 

tilbake pengene for reparasjonen av sykkelen sin. 

 

I straffesaker skal megling som tidligere nevnt være frivillig, men mange vil oppleve det som 
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en nokså lukket valgmulighet. Enten stiller man til megling eller så blir det rettssak. Tre av 

våre informanter som alle var tiltalt for lovbrudd, beskrev det å få saken sin til megling som 

noe som ikke var frivillig, men heller et valg mellom to onder. Dette kan ha påvirket 

motivasjonen og deltakelsen deres i meglingen. Kanskje ville påklagede ikke deltatt like 

aktivt, og de vil kunne føle at de ikke var likepart med klageren. Påklagede kan ha opplevd 

det som å stå ovenfor et valg, hvor de uansett vil føle seg underdanning, i forhold til klageren. 

Oscar kommenterte at det å stille til megling var frivillig i forhold til at han fikk valget 

mellom megling og rettssak. Han skal visst nok heller aldri ha direkte samtykket til megling, 

da han aldri skal ha blitt spurt, men han sa samtidig at han aldri opplevde det som tvang å 

stille til megling.  

 

Iver fortalte under intervjuet om hvordan han ble tatt sammen med to kamerater for hærverk 

på skolen. Hver av guttene fikk en bot som straff. Iver hadde ingen jobb, og hadde derfor ikke 

mulighet til å betale boten. Han endte da i rettssak mot kommunen. Dommeren skal ha spurt 

om Iver kunne tenke seg å stille i konfliktrådet og sammen med motpartene komme frem til 

en løsning der. Dette samtykket han og motparten til. Her ble det å stille til megling en straff, 

men det ble gitt som en valgmulighet. Iver opplevde det som en god mulighet til å gjøre opp 

for seg selv. Det kan tenkes at det kan ha påvirket han til å være mer positivt innstilt til å 

komme frem til en avtale. 

 

Fire av våre informanter har flere ganger stilt til megling på vegne av sine bedrifter. Alle disse 

skal ha opplevd det å stille til megling som frivillig, men at de sjelden skal ha blitt direkte 

spurt om de samtykker til megling. Jan-Helge fortalte at hver gang megleren tok kontakt 

opplyste hun eller han om at det var frivillig å stille til megling, men han mente at det ikke ble 

innhentet samtykke hver gang før meglingene. Proffene tror alle de har blitt spurt om de 

samtykket til megling den første gangene de var til megling, men ikke siden. Alle fire mente 

de bare kunne sagt nei dersom de ikke ville stille til megling. Jan-Helge fortalte at han flere 

ganger har sagt nei til megling. Dette valgte han å gjøre hvis han syntes meglingen var for 

langt unna Oslo, eller hvis han ikke syntes saken egnet seg for konfliktrådet. Bernt og Dag 

skal selv har uttrykt at de ønsker megling i politianmeldelsen. Dag fortalte at han valgte å ta 

kontakt med politiet etter en samtale med motpartens far. Bernt mente han alltid pleier å 

krysse av i anmeldelsen at han ønsker megling. Han tar visst nok også ofte direkte kontakt 

med konfliktrådet for selv å avtale megling. 
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Også andre av våre informanter skal ha ønsket seg konfliktråd. Geir hadde vært i konfliktrådet 

et par ganger tidligere da vi intervjuet han. Han fortalte at han hadde sagt ifra til politiet ved 

den siste anmeldelsen at han kunne tenke seg megling. Dette begrunnet Geir med at han 

ønsket at ungdommene som hadde gjort ugjerningen skulle slippe å få navnene sine i 

politipapirer. De fortjente en sjanse til, mente han. 

 

Med unntak av Oscar har alle informantene samtykket til megling. Noen av informantene var 

usikre på hvem de ga samtykke til, mens andre opplevde å gi sitt samtykke flere ganger.  

 

Flere av informantene fortalte at megleren begynte meglingsmøtet med å informere om at det 

var frivillig å delta. Anna kommenterte under intervjuet at hun hadde fått beskjed om at hun 

kunne trekke seg underveis i meglingsmøtet hvis det var ønskelig. I og med at hun allerede 

kjente til at det var frivillig å delta på meglingen kan det på den ene siden ha vært overflødig å 

opplyse partene i saken om at de kan trekke seg underveis. Da hun kjente til frivilligheten, og 

derfor bare kunne gå under meglingsmøtet dersom hun hadde ønsket det. På den andre siden 

kan hun ha tenkt at det å delta er frivillig helt til man har samtykket til deltakelse. Når man 

har sagt ja til megling kan man føle seg forpliktet til å komme frem til en avtale. Hvorvidt det 

er overflødig å opplyse om at partene kan trekke seg underveis eller ikke, kommer an på 

hvordan brukerne opplever det å samtykke til megling. 

 

Når det kommer til hvor mye opplysninger informantene skal ha fått i forkant av meglingen 

om frivillighet, virker det som dette varierer veldig fra sak til sak. Enkelte forteller at de har 

fått tilsendt brosjyrer om frivillighet for så å få det gjentatt av megler, mens andre mener at 

frivillighet ikke har blitt nevnt en eneste gang. Det å ikke ha fått informasjon om frivillighet 

kan ha ført til at informantene ikke opplevde det som noen mulighet å ikke stille til megling, 

selv om man aldri blir direkte tvunget til å delta. Mangel på informasjon om frivillighet kan 

også føre til at partene er mer skeptisk innstilt til å møte til megling, da de ikke vet om 

motparten er der frivillig for å finne en løsning på deres fellese problem. Å vite om motparten 

frivillig ønsker å komme sammen for å finne en løsning, kan føre til at en selv senker sine 

egne krav. Et eksempel på dette er avtalen Frida og Ferdinand hadde med motparten. De skal i 

utgangspunktet ha hatt et mye høyere krav til motparten, men da de møtte han, hørte hans 

historie og opplevde at han ønsket å gjøre opp for seg, valgte de å tilpasse sitt opprinnelige 

krav. 
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I forhold til de to formene for frivillighet er det bare Lars av våre informanter som selv tok 

direkte kontakt med konfliktrådet, og er derfor den eneste som tilhører den første formen for 

frivillighet. Lars hadde først tatt saken til politiet, der hadde de anbefalt han konfliktråd. Han 

tok da saken videre til konfliktrådet. At Lars var den eneste som tok dirkete kontakt med 

konfliktrådet har en sammenheng med utvalget vårt av informanter, da kun fire av våre 

informanter var til megling i sivilsaker. I de andre sivilsakene var motparten enten under 15 

år, eller så hadde motparten deres tatt kontakt med konfliktrådet. Det høye antallet 

straffesaker har en klar sammenheng med de fire sakstypene (vold, naskeri/butikktyveri, 

mobbing/trusler/ærekrenkelser og skadeverk) i vår brukerundersøkelse.   

 

5.3. Deltakelse 

En forutsetning for at en megling i konfliktrådet skal bli vellykket er at begge partene må 

være aktive i meglingen. Utgangspunktet for meglingen er at man har en konflikt mellom 

flere parter som man ønsker å megle frem til en enighet og avtale. For å skape enighet må 

partene delta aktivt i meglingen. Deltakelsen skal sikre at konflikten tilhører partene, og at det 

er deres hensyn som legges til grunn for avtalen. Under selve meglingen vil megleren først 

informere om hva som skal skje under meglingsmøtet, deretter legger partene frem hver sin 

side av konflikten og så forsøker man å megle frem en avtale. (Meglerhåndboka 2007:50) 

 

I det foregående kapittelet om frivillighet så vi at motivasjonen for å delta i megling i 

konfliktrådet var forskjellig. Det kom frem av våre informanter at det var forskjellig hvor mye 

partene diskuterte saken i meglingene, og om de kom frem til en felles forståelse av 

konfliktene. Til tross for dette har de fleste informantene gitt inntrykk for at de har deltatt 

aktivt, fått lagt frem sin sak og kommet frem til en avtale de var fornøyd med. Vi tok 

utgangspunkt i hvordan sakene til informantene havnet i konfliktrådet og hvilken motivasjon 

de hadde for å møte i konfliktrådet, for å se om dette hadde innvirkning på hvor aktivt de 

deltok i meglingen. 

 

5.3.1. Saker hvor partene har overført saken til konfliktrådet 

De fleste av våre informanter har fått sin sak overført til konfliktrådet fra politiet. I to av 

sakene skal klagerne selv ha tatt initiativ for å få overført sin sak til konfliktrådet fra politiet. I 

to andre saker ble saken meldt direkte til konfliktrådet. I disse sakene er konfliktrådet bevisst 

valgt som et sted å løse konfliktene, og informantene ga inntrykk av at de deltok aktivt i 

meglingene.  
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Dag fortalte at vergen til den påklagede tok kontakt etter at saken var anmeldt til politiet. 

Partene kom frem til en felles forståelse som var at påklagede skulle slippe å få en plett på 

rullebladet, da hans høyeste ønske var å bli brannmann. I Nikolais sak ønsket ikke klageren at 

saken hadde blitt anmeldt og fikk den overført til konfliktrådet. Klagerens motivasjon virket 

her å være at saken ikke skulle få vanlig strafferettslig oppfølgning, og at voldsepisoder er 

”slikt som skjer”. Pia fortalte oss at hennes sak ble raskt meldt direkte til konfliktrådet og at 

hele meglingsprosessen ble unnagjort på mindre enn en uke. Hun sa at selv om hun gruet seg, 

så var det viktig for henne å mestre selve oppgaven å gå på meglingsmøtet og gjøre opp for 

seg. Lars opplevde at politiet anbefalte han å ta saken til konfliktrådet. Han fikk inntrykk av at 

politiet kun ville henlegge saken hans, mens han var ute etter å komme til en enighet med 

naboen slik at de ikke skulle være redde for hverandre.  

 

I disse fire sakene ble konfliktrådet bevisst valgt som et sted å løse konfliktene. Når megling i 

konfliktrådet blir valgt på denne måten er frivilligheten til å delta i meglingen annerledes en 

hos de som får valget mellom konfliktrådsmegling eller ordinær straffereaksjon. Lars, Dag og 

Pia ga inntrykk av at de opplevde det å møte til megling som frivillig, og at de var motivert 

for å delta aktivt i meglingsmøtet. Nikolai fortalte at han ikke hadde noe valg da han var 

påklaget i sin sak og motparten ønsket konfliktrådsmegling. Selv om Nikolai ikke opplevde 

det å møte i konfliktrådet like frivillig som de andre, fortalte alle informantene oss at de 

deltok aktivt i meglingen og nådde en enighet med motparten om konflikten. Lars, Pia og 

Nikolai fortalte alle at de viste motparten at de angret på det de hadde gjort. Det ser ikke ut til 

at det er noe direkte sammenheng mellom hvor frivillig brukerne opplever konfliktrådet og 

hvor aktivt de deltar i disse fire sakene. 

 

5.3.2. Klagere 

Som vi så i forrige kapittel om frivillighet, fortalte noen av informantene at de sa ja til 

megling i konfliktrådet fordi de fryktet at politiet ville henlegge saken deres og at motparten 

ville slippe for billig unna. Dersom motivasjonen hovedsakelig var å få tilbake det man mente 

å ha krav på, kan dette ha påvirket deltakelsen. Det at partene skal nærme seg hverandre i 

meglingen kan i disse sakene bli nedprioritert. Informantene som var klagere i sine saker ga 

oss allikevel et inntrykk av at de deltok aktivt på meglingsmøtet.  

 

Ekteparet Frida og Ferdinand sa ja til megling i konfliktrådet etter at deres sak var blitt 
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nedprioritert eller forlagt av politiet i over to år. De valgte å delta aktivt på meglingsmøtet 

fordi det var viktig for dem å legge frem sin side av saken og fortelle hvordan saken hadde 

påvirket dem. Ferdinand fortalte og at før meglingsmøtet var det viktig for dem å få en 

erstatning for en dør som ble skadet, men under meglingsmøtet gikk de over til å kreve en 

symbolsk sum fra den påklagede. Kim sa at han ønsket å få dekket skadene som motparten 

hadde forårsaket i taxien han hadde kjørt. Under meglingen kom begge partene med krav etter 

hendelsen og de meglet seg frem til en avtale Kim mente var både rettferdig og realistisk, og 

han fikk lagt saken bak seg. Helene var i utgangspunktet påklaget, men hennes rolle forandret 

seg da det kom frem at konfliktens opphav var at motparten ikke hadde betalt for seg ved salg 

av et husdyr. Helene sa at hennes motivasjon for å dra på meglingen var at hun ville ha 

pengene som motparten skyldte henne. Under meglingsmøtet ble de enige om en 

betalingsavtale, men da innbetalingen i etterkant uteble, ga Helene uttrykk for at hun ble 

veldig misfornøyd med hele meglingen. Anna ønsket erstatning for skader som var påført 

hennes moped. Vi fikk inntrykk av at Anna og hennes mor stilte seg positivt til å møte i 

konfliktrådet for å slippe en rettssak.  

 

Under intervjuene med ekteparet og Kim kom det frem at klagerne hadde endret sine 

opprinnelige krav til motparten. Anna og Helene sa at for dem ble det ikke mye diskusjon om 

avtalen da motparten var villig til å betale for seg. Informantene fortalte at de var fornøyd med 

avtalen som de hadde kommet frem til under meglingsmøtet. Helene ble som nevnt 

misfornøyd i etterkant da avtalen ikke ble innfridd. Informantene ga uttrykk for at de fikk lagt 

frem sin sak, sagt det de ville si og deltok aktivt på meglingsmøtet. 

 

5.3.3. De profesjonelle klagerne 

Blant de profesjonelle klagerne varierte motivasjonen til å delta i megling noe. De fleste var 

positive til å bruke konfliktrådet i saker hvor motparten er unge personer som har begått et 

feilgrep. De profesjonelle klagerne hadde ofte økonomiske krav til motparten, de hadde som 

representant for en bedrift et ønske om å få dekket utgiftene bedriften hadde i sammenheng 

med sakene. Einar sa at han er der for å forebygge, og Dag mente at konfliktrådet var en god 

måte å gi ungdom en ny sjanse på. Det kan se ut som noen av de proffe klagerne er motivert 

av noe mer enn kun å løse konflikten eller saken som er oppstått. Selv om det kun var Einar 

som sa direkte at han var der for å forebygge, kan det virke som de andre også har noe av den 

samme motivasjonen for meglingen. De fleste sa at de ønsket å bruke konfliktrådet i egnede 

saker, men at de ikke ville brukt det på gjengangere. Med andre ord ønsket de å møte 
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motpartene i konfliktrådet kun en gang. Bernt fortalte at han ønsket at flere innenfor bransjen 

benyttet seg av konfliktrådet, og at det ville ført til færre tyveri. De profesjonelle klagerne 

synes å ha deltatt aktivt i meglingen. De hadde en klar motivasjon for hvorfor de var på 

meglingen og hadde et bilde av hva de ville oppnå med meglingen. 

 

5.3.4. De påklagede 

Av de påklagede oppga flere at de heller ønsket å møte i konfliktrådet enn å møte i en 

rettssak. To av informantene svarte dette direkte på spørsmål om frivillighet, mens hos tre av 

de andre kom det fram under intervjuet. De fleste av de påklagede fortalte at de fikk sagt det 

de ville si, og at de kom frem til en felles forståelse av konflikten. Det kan være nærliggende å 

tro at sakene var greie og forståelsen mellom partene var bra i disse sakene, men det kan og 

være at de påklagede følte at deres oppgave var å gjøre opp for seg og ikke komme med egne 

krav. 

 

Selv om noen av de påklagede mente at det å samtykke til konfliktrådsmegling var et valg 

mellom to onder, betyr ikke det at de ikke deltok aktivt på meglingsmøtet. Nikolai fortalte at 

han følte han ikke hadde noe annet valg enn å delta på megling da det var klageren som 

ønsket å ha saken i konfliktrådet. Nikolai ga inntrykk av at han deltok aktivt på møtet ved å 

prate direkte med motparten og at partene raskt kom til enighet om konflikten. Cecilie fortalte 

at hun hadde unnskyldt seg til motparten før meglingsmøtet. På meglingsmøtet kom partene 

fort til enighet og det var ingen erstatningskrav i saken, fortalte Cecilie. Informantene fortalte 

at de deltok aktivt på meglingen og at det å møte i megling var å foretrekke fremfor å møte i 

en rettssak. 

 

Blant de påklagede var det tre av informantene som ga inntrykk av å ikke være så aktive i 

meglingen. Den ene informanten var Ronny som fortalte at han og motparten ikke kom til 

enighet om hendelsen som brakte dem til konfliktrådet, og at det heller ikke ble mye 

diskusjon rundt hendelsen. Avtalen gikk ut på at de skulle unngå hverandre, men hilse hvis de 

støtte på hverandre. Vi fikk inntrykk av at megleren ikke hadde utfordret partene nok til å 

komme frem til en større forsoning seg imellom. Da vi spurte Ronny direkte sa han at han 

ønsket at megleren kunne ha vært mer aktiv i utformingen av avtalen. 

 

Oscar følte at han ikke fikk lagt frem sin side av saken, til tross for at han fortalte hva som 

hadde hendt. Det ble heller ingen diskusjon rundt hendelsen, sa Oskar, for partene hadde en 
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felles forståelse av hva som hadde skjedd. Oscar ba motparten om unnskyldning og fortalte at 

han angret på det som hadde hendt. Hans beskrivelse av meglingsmøtet viste at det kan være 

et problem at unge lovbrytere blir grepet av alvoret i et meglingsmøte. I Oscar sin sak gikk 

han med på en urimelig avtale for å gjøre opp for seg. Oscar fortalte at han ikke fikk noe 

informasjon om hva som skulle skje på meglingsmøtet i forkant. Han fikk heller ingen 

bekreftelse på når meglingen skulle finne sted, men fikk en telefon når møtet startet med 

beskjed om å komme med en gang. Oscar fortalte at megleren tok styringen i utformingen av 

avtalen og påla han et urimelig høyt erstatningskrav. Informasjonen Oscar fikk av politiet i 

forkant av meglingen, var at han kunne komme til å måtte betale et vesentlig beløp til 

motparten. Denne informasjonen har muligens ledet Oscar til å tro at meglingsmøtet var et 

møte hvor han skulle si unnskyld og betale en bot.  

 

Solveig fortalte at hun ikke stilte spørsmål eller diskuterte hendelsen som hadde brakt henne 

til konfliktrådet. Hendelsen hadde skjedd for syv år siden og det virket som at det var viktigst 

for henne å legge episoden bak seg. Selv om det ikke ble noen felles forståelse om hendelsen 

så fortalte Solveig at hun ikke ville diskutere den av hensyn til motparten, som var hennes 

datter. Solveigs beskjedne deltakelse virket å være påvirket av hennes ønske om ikke å rippe 

opp i en gammel sak, men å legge den bak seg. 

 

5.3.5. Hvem snakket mest? 

Vi spurte informantene om å ta stilling til hvem som snakket mest under meglingen. 

Spørsmålet var tenkt å kunne avdekke noe om egen aktivitet på møtet samt om roller under 

møtet. Svarene vi fikk varierte mye og det kan tyde på at det ligger en individuell forskjell i 

hvor mye folk prater i et meglingsmøte. Enkelte av informantene mente det var megleren som 

pratet mest, mens andre sa de selv eller motparten var de som snakket mest under meglingen. 

En av informantene opplyste også at det var vergen til motparten som var mest aktiv. 

Variasjonene i svarene vi fikk kunne indikere at det ikke var så viktig hvem som pratet mest. 

 

Var det problematisk at seks informanter oppga at megleren var den som prater mest? Det at 

megleren ble oppgitt som den som pratet mest kan ha forskjellige grunner. Vi så i kapittel 3 at 

Statskonsult gjennomgikk denne problemstillingen i sin undersøkelse fra 1996. I deres 

kvantitative undersøkelse svarte i underkant av halvparten at megleren var mest aktiv. 

Statskonsult konkluderte med at dersom megleren var aktiv for å få i gang samtalen så var det 

positivt. Dersom megleren var aktiv med å utforme avtalen så var det negativt, for dette var 
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partenes oppgave (Statskonsult 1996: 135). Alle som fortalte at megleren pratet mest i vår 

undersøkelse sa likevel at de synes megleren oppførte seg som han eller hun burde. Dersom 

informantene forventet at megleren skulle være styrende i meglingen kan dette være 

problematisk, da dette kan ha ført til at partene ikke var innstilt på å delta aktivt. Flere av våre 

informanter var av den oppfatningen av at megler skulle være styrende i meglingsmøtet før de 

møtte til megling. Konfliktrådet kan risikere at partene ikke deltar aktivt dersom de ikke blir 

informert om at dette er forventet av dem i forkant av meglingsmøtene. 

 

Alle informantene fortalte at de fikk lagt frem sin side av saken, og at de fikk nok tid til dette. 

Selv Cecilie som sa at meglingsmøtet kun varte 5 minutter, mente at hun fikk lagt frem sin 

sak. I følge informantene våre er det dermed ingen direkte sammenheng mellom hvem som 

prater mest og om hvorvidt de får lagt frem sin side av saken. 

 

5.3.6. Oppsummering 

Vi har sett at motivasjonen for å delta i megling i konfliktrådet varierer. Det var også 

variasjoner i hvilken part som pratet mest under meglingen, og hvor mye partene diskuterte 

hendelsesforløpet og avtalen i sin sak. De fleste informantene fortalte at de fikk tid og 

anledning til å legge frem sin sak, og at de deltok aktivt på meglingsmøtet. Det var allikevel 

noen eksempler på at informantene ikke deltok aktivt slik konfliktrådet ønsker det. Vi har sett 

at konfliktrådene må passe på at brukerne vet hva de går til slik at de vil delta aktivt på 

meglingsmøtet. Meglerne må være bevisst sine roller og ikke ta konflikten fra partene, men 

oppmuntre partene til å delta aktivt i meglingen og selv komme frem til en avtale. 

 

5.4. Roller 

I følge Norske ordbøker (2008) er definisjonen på en rolle: uskrevne regler og mønstre for 

oppførsel og handlemåte som knytter seg til en bestemt sosial posisjon eller status. I det 

følgende vil ordet knytte seg til hvordan informantene opplevde meglerens og egen rolle i 

meglingen, samt om de opplevde at de og motparten var likeparter. I Meglerhåndboka 

kommer det klart frem at konfliktrådet ser det som et grunnleggende prinsipp at megler 

opptrer upartisk og det skal gjelde overfor samtlige involverte. Videre skal megler ikke ta 

avgjørelser som bør være overlatt til partene, men heller skape et trygt klima for å muliggjøre 

en dialog mellom partene (Meglerhåndboka 2007: 28 og 29).  
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5.4.1 Meglers rolle 

Jevnt over hadde våre informanter lite å utsette på meglerens rolle. De fleste syntes at 

megleren gjorde en svært god jobb, og nesten alle informantene husket at megleren hadde 

informert om at han/hun var nøytral i begynnelsen av meglingen. Spesielt de unge 

informantene fortalte at megleren hadde sagt at han/hun var nøytral, uten at de fikk direkte 

spørsmål om dette. Noen hadde også fått beskjed fra megler om at det var partene som skulle 

løse konflikten og at megleren skulle være en slags møteleder. Flere av informantene hadde 

på forhånd trodd at megleren skulle være mer styrende. Nikolai fortalte at han ble positivt 

overrasket over hvordan megleren oppførte seg. Han hadde forvente at megleren skulle være 

mer som en politibetjent. Den samme positive opplevelsen hadde Pia. Hun hadde gruet seg til 

meglingen fordi hun trodde megler ville se ned på henne siden det var hun som hadde gjort 

noe galt, sa hun. Også flere andre påklagede fortalte at det at megleren var så hyggelig, bidro 

til at møtet med konfliktrådet ble en positiv opplevelse. Kim fortalte at han synets det var fint 

at megler modererte partene ved behov og passet på at de holdt seg til saken. Lars var svært 

fornøyd med megleren i sin sak. Det som var mest positivt i følge Lars, var at megler hadde 

gitt partene muligheten til å snakke ut om hendelsen: ”Jeg synes det var bra at han lot være å 

avbryte oss selv om diskusjonen en stund var ganske opphetet og vi brukte noen stygge ord”.  

 

Informantene som representerte bedrifter og hadde vært i megling mange ganger, fortalte at 

meglingsmøtene varierte veldig etter hvem som var megler i saken. Bernt mente at meglerne 

gjennomgående var for snille mot de påklagede. Han hadde gjerne sett at meglerne var mye 

tøffere mot ungdommene og i større grad støttet ham for å få frem at det er galt å stjele. Bernt 

fortalte at han også hadde sagt fra til flere meglere om dette. Dette kan tyde på at han er av 

den oppfatning at meglerne i større grad burde ha en dominerende rolle i meglingene, og at 

meglerne gjennom å være strengere mot de påklagede tydeligere vil kunne understreke alvoret 

i sakene. Til tross for dette synet mente Bernt at meglerne: ”sikkert oppfører seg slik de har 

fått beskjed om” av konfliktrådet. Einar mente at meglernes personlighet også spiller inn på 

hvilken rolle de har i meglingene. 

 

Ekteparet Frida og Ferdinand var de to eneste vi intervjuet som hadde deltatt i megling med to 

meglere. De syntes det var positivt av hensyn til upartiskhet: ”det kunne være lett å la seg 

påvirke av partene om det bare var en megler i saken”, mente Ferdinand. Ekteparet syntes 

ellers at de to meglerne var gode møteledere. De kom med gode spørsmål og var flinke til å 

sette i gang samtalen mellom partene, fortalte de.  
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Ronny hadde vært i kontakt med konfliktrådet flere ganger og fortalte tidlig i intervjuet at han 

ikke hadde blitt behandlet så bra av konfliktrådet fordi megler alltid tok klagerens side. Senere 

i intervjuet ble han spurt om han syntes megleren oppførte seg som han burde under den 

forrige meglingen han var i. Dette svarte han ”ja” på til tross for hva han hadde sagt tidligere. 

Vi fikk inntrykk av at den siste meglingen hadde fungert bra for Ronny. Han fortalte at han 

selv og motparten sammen med megler hadde kommet frem til det som skulle stå i avtalen. På 

spørsmål rundt avtalens innhold, kom det likevel frem at Ronny mente det hadde vært en 

fordel dersom megler hadde vært mer styrende og kommet med flere konkrete forslag til 

innholdet i avtalen. Han trodde at dette ville ha ført til en bedre avtale. En som ikke var 

fornøyd med megleren i saken var Oscar. Under intervjuet fortalte han at megleren begynte 

møtet med å si at hun var nøytral. Da avtalen skulle utformes hadde hun tatt styringen og 

dyttet på ham et stort erstatningskrav som han følte han måtte godta. Han hevdet at megleren 

hjalp motparten litt med å få frem sin side av saken og at hun tok parti med moren til 

motparten. Selve meglingen ble derfor en dårlig opplevelse for Oscar, som mente at megleren 

ikke var nøytral, men på motpartens side. Denne saken fikk et etterspill og endte med at han 

måtte betale langt mindre i erstatning enn det som ble bestemt under meglingen.  

 

5.4.2. Informantens egen rolle 

Lars var en av de få vi snakket med som hadde helt klart for seg hvilken rolle han kom til å ha 

under meglingsmøtet. Denne informasjonen hadde han fått gjennom en forsamtale med 

megler på telefon, sa han. Under samtalen fikk han svar på de spørsmålene han hadde rundt 

meglingen. Megleren fortalte at dersom han ville ha med seg en advokat, så måtte advokaten 

være stille fordi det var Lars og motparten som skulle løse konflikten. En informant som ikke 

var like godt informert om sin rolle var Anna. Hun fortalte at hun ble svært overrasket over at 

det var hun som måtte føre ordet og at moren, som var med som verge, måtte være stille under 

meglingen.  

 

De som representerte bedrifter fortalte uavhengig av hverandre at de er ganske tøffe mot sine 

motparter i begynnelsen av meglingen. I saker hvor motparten er ungdom kommer de gjerne 

med en liten moralpreken på bakgrunn av to ønsker: De vil at ungdommen skal forstå alvoret i 

det de har gjort, og de vil hindre at ungdommen skal gjøre det samme igjen. Både Einar og 

Bernt fortalte at de ofte blir litt mildere stemt ovenfor motparten etter hvert, spesielt dersom 

han/hun viste anger og ydmykhet for det de hadde gjort. Samtidig som bedriftsinformantene 
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ofte spiller en stor rolle i utformingen av avtalen, så de også på seg selv som den snille parten 

under denne delen av meglingen. Grunnen til at bedriftsrepresentantene opplevde seg som den 

snille parten i avtalefasen, tror vi har sammenheng med at de mener motparten slipper 

billigere unna i konfliktrådet enn de ville gjort i en rettssak. Dette synet ble utdypet av Einar 

som mente at bøtene som blir avtalt i konfliktrådet er lavere enn de som vanligvis blir idømt 

ved rettssaker.  

 

Når det gjelder hvilken rolle de andre informantene opplevde at de hadde i utformingen av 

avtalen, var svarene litt sprikende. Iver sa at hans rolle i utformingen av avtalen var å skrive 

under på det megleren foreslo i avtaleteksten. Han mente derfor at han ikke hadde noen 

innflytelse på innholdet i avtalen. Til tross for dette fortalte Iver at han var fornøyd med 

resultatet av meglingen fordi han på forhånd hadde trodd at straffen kom til å bli strengere. 

Nikolai fortalte at megleren formulerte avtalen på grunnlag av hva partene hadde sagt i 

meglingsmøtet. Han mente derfor at begge parter hadde like stor innflytelse på innholdet i 

avtalen. Avtalen i Kims sak var en erstatningsavtale. I følge Kim hadde partene hvert sitt 

opprinnelige krav, men i meglingen ble de til slutt enig om å gjøre en avtale der motparten 

trakk sitt krav mot at han reduserte sitt opprinnelige krav med en tredjedel. I saken til Dag var 

motparten en ung gutt som hadde med seg faren sin til meglingsmøtet. Dag fortalte at de 

diskuterte seg frem til innholdet i avtalen, ved at begge parter kom med forslag til hvordan 

gutten kunne gjøre opp for seg. Frida og Ferdinand uttrykte at de på forhånd hadde bestemt 

seg for å kreve en stor erstatningssum av motparten. Etter å ha snakket med motparten 

ombestemte de seg fordi de fikk både medfølelse og omtanke for ham. De valgte derfor å 

endre kravet til en symbolsk sum som motparten personlig skulle levere til dem.  

 

Av de 18 personene vi intervjuet ga 15 uttrykk for at de var fornøyd med avtalen. Helene 

fortalte at hun var fornøyd helt til det viste seg at motparten hadde brutt avtalen. Lars var 

usikker på om avtalen gjort under meglingen ville bedre naboforholdet og ville derfor ikke si 

om han var fornøyd eller ikke. Oscar var ikke fornøyd med den store erstatningssummen han 

måtte betale, men ble fornøyd da dette i ettertid ble omgjort av konfliktrådet. 

 

5.4.3. Likeparter 

På spørsmålet: Opplevde du at dere var likeparter? svarte et flertall av informantene ”ja”. 

Flere av de påklagede fortalte at de ble svært lettet over dette, særlig Pia og Solveig som på 

forhånd hadde fryktet at de skulle bli sett ned på. Etter en liten tenkepause kom likevel flere 
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av informantene med en utdypning av svaret de hadde gitt på dette spørsmålet. Nikolai 

begrunnet svaret sitt med at begge parter ble behandlet likt av megler og hadde like mye å si, 

derfor mente han at de var likeparter. Kim fortalte at formelt så var de likeparter, men reelt så 

hadde han overtaket da det var motparten som hadde noe å forklare. Han utdypet dette med at 

det var motparten som hadde gjort skader på drosjen hans og at hun måtte stå til ansvar for 

dette under meglingen. Kim følte at han fikk overtaket på motparten fordi han kunne kreve 

noe fra henne i form av en erstatning. Cecilie mente at motparten hadde en litt sterkere 

posisjon enn henne fordi det var motparten som var offer i saken. Motparten var derfor den av 

partene som først fikk ordet under meglingen. Cecilie følte at i det hun fikk ordet så var 

megleren allerede påvirket av motpartens historie, og at det ble vanskelig for henne å få 

gjennomslag for sin versjon av saken. Hun fikk på en måte ennå mer å forklare, fortalte hun. 

En annen grunn til at Cecilie mente at motparten stod sterkere enn henne under meglingen, 

var at motparten hadde med seg foreldrene sine, mens hun kom alene. 

 

De som representerte bedrifter ble etter å ha tenkt litt over spørsmålet om partene var 

likeparter, klar over egen makt. Geir fortalte at han hadde fullstedig overtaket. Det var han 

som hadde virkemidlene fordi han kunne nekte de påklagede i saken inngang til 

ungdomsklubben der han jobbet, om de ikke godtok hans avtaleforslag. Motpartene skjønte da 

i følge Geir at de ikke hadde noe annet valg enn å godta avtalen som den var, dersom de 

fortsatt skulle få delta på ungdomsklubbens aktiviteter. Dag og Einar begrunnet sitt overtak 

under meglingene på samme måte som Kim med at det var motparten som hadde noe å 

forklare da det var han/hun som hadde gjort noe galt. Einar var av den oppfatning at man i 

utgangspunktet møter som likeparter i konfliktrådet. Samtidig sa han at det er 

gjerningspersonen det kreves noe av og som dermed får svekket sin posisjon. Einar var i 

likhet med Geir klar over at det var han som har virkemidlene dersom motparten ikke vil 

godta en avtale han synes er rimelig. Han kunne for eksempel true med at saken går tilbake til 

politiet for en eventuell rettssak, sa han. Einar har flere ganger opplevd at ungdommer synes 

det er surt å betale penger i erstatning. Han mente derfor at moderate erstatningsavtaler fører 

til at de ikke begår samme lovbrudd igjen.  

 

5.4.4. Oppsummering  

De fleste informantene var svært fornøyd med den megleren de hadde hatt. Flere ble lettet 

over at megleren var mer som en nøytral møteleder enn en dommer, som noen hadde fryktet 

på forhånd. Til tross for at flere av informantene var litt usikre på hvilken rolle de ville ha 

 46



under meglingsmøte, så ser det ikke ut til å påvirke hvor fornøyde de var med meglingen og 

avtalen. Når det gjelder spørsmålet om de var likeparter viste det seg at selv om de fleste 

mente at man i utgangspunktet er likeparter i konfliktrådet, så har ofte klagerne i realiteten et 

overtak. Dette var spesielt tydelig blant klagerne som representerte sin bedrift. De opplevde at 

de hadde flere virkemidler for å få gjennomslag for sine krav. Ingen av de påklagede mente at 

de hadde et overtak under meglingsmøtet.  

 

5.5. Andre funn 

I tillegg til informasjonen vi fikk rundt våre spørsmål om frivillighet, deltakelse og roller, fant 

vi også interessante opplysninger ved å stille andre spørsmål rundt meglingsprosessen. Når 

det gjaldt informasjonen informantene fikk før og under megling var det store forskjeller på 

hva de mottok av informasjon. Det var også to andre spørsmål vi stilte informantene som ga et 

godt bilde av meglingsprosessen. Det ene var spørsmålet om møtet med konfliktrådet hadde 

hjulpet dem med å bli ferdig med saken, og det andre var om de kunne anbefale megling til 

andre. I tillegg fortalte flere av informantene på eget initiativ at de kunne ønske at saken 

hadde blitt meglet i konfliktrådet på et tidligere tidspunkt. 

 

5.5.1. Informasjon til brukerne 

Allerede under det første intervjuet ble vi oppmerksomme på forskjellen mellom hva slags 

informasjon vi trodde partene hadde fått i forkant av meglingen, og hva de faktisk fikk. I 

Meglerhåndboka legges det vekt på at partene skal få tilstrekkelig kunnskap om hva 

konfliktrådet er og hva de samtykker til å delta på før meglingen. Videre står det at deltakerne 

i megling skal få informasjon om hva slags rolle megleren vil ha under møte, og hva slags 

rolle de selv vil ha under meglingen. I saker hvor det blir innhentet samtykke fra politiet skal 

megler ringe opp å forsikre seg om at partene har fått den informasjonen de trenger i forkant 

av meglingen (Meglerhåndboka 2007: 41). Vi fant at det var store forskjeller mellom de ulike 

informantene når det kom til hva slag informasjon de hadde fått før meglingen. Ulikheter var 

det også mellom hva slags informasjon informantene skulle ha fått under møtet og hva de 

faktisk fikk. I følge Meglerhåndboka er det viktig at meglerne i begynnelsen av meglingsmøte 

gir deltakerne informasjon om hvordan meglingen vil foregå. Denne informasjonen skal 

tilpasses partenes nivå og alder. Av informasjon det kan være nyttig å gi i forkant av et møte 

nevnes: hva slags sak det dreier seg om, formålet med meglingen, meglerens kontakt med de 

ulike partene i forkant av møtet, at det er frivillig å delta, at de kan trekke seg underveis, at 

megleren har taushetsplikt og at partene anmodes til å bevare tausheten rundt den andre 
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partens private forhold. Det er også viktig at megler opplyser om videre saksgang (hvor lang 

tid møte vil ta, regler som gjelder under møte osv.) (Meglerhåndboka 2007: 51-52).  

 

I intervjuene vi har gjort har vi spurt informantene om hva slags informasjon de har fått i 

forkant av meglingene. Resultatene her har vært veldig spredt fra det eldre ekteparet som fikk 

veldig god informasjon om konfliktrådet før megling. De hadde først fått informasjon om 

konfliktrådet av politi, så ble de ringt opp av megler. Megler sendte så informasjon i posten. I 

tillegg til dette hadde de et lite formøte med megler rett før meglingen. Oscar på den andre 

siden ble bare ringt opp av megler for å avtale sted og tid. Første gang var han på jobb og 

kunne derfor ikke møte til megling. Neste gang megleren ringte spurte hun nok en gang bare 

om tid og sted. De avtalte at megleren skulle ringe tilbake for å bekrefte møtetidspunktet, men 

dette skjedde aldri. Oscar ble bare oppringt av megler idet møte begynte og fikk beskjed om å 

komme. Noe informasjon i posten fikk han heller aldri tilsendt. Dette kan ha påvirket Oscar 

sin deltakelse i meglingen, da han var dårlig forberedt til møte, og heller ikke hadde rukket å 

tenke over hvordan meglingen kom til å bli. I dette tilfellet kan også den dårlige 

informasjonen ha ført til at han godtok en avtale megleren satt opp som viste seg å være helt 

urimelig. 

 

En annen som også opplevde at han og megleren misforsto tidspunktet for meglingen var 

Geir. I denne saken var det ikke bare han megleren måtte ringe opp på begynnelsen av møtet, 

da en av motpartene heller ikke møtte til avtalt tid. Megleren hadde visstnok aldri ringt gutten 

og informasjonsbrevet hadde ikke kommet frem. Geir syns generelt begge motpartene virket 

dårlig informert om hva meglingen skulle gå ut på. Den dårlige informasjonen førte til at Geir 

var nødt til å stille opp i to meglingsmøter, ett for hver av partene. Dette kan ha ført til at Geir 

fikk en mye mer dominerende rolle i andre meglingen, da han allerede viste hva han kunne 

kreve og motparten allerede kjente til innholdet i den forrige avtalen. Det andre meglingsmøte 

ble nok påvirket av at det første meglingsmøtet hadde funnet sted.  

 

Når det kommer til de såkalte proffe klagerne vi har intervjuet synes alle de har fått god 

informasjon, og de syntes motparten virket godt forberedt. Men flere av de sa samtidig at de 

var usikre på om de noen gang fikk tilsendt en informasjonsbrosjyre. Alle fire fortalte at de 

hadde hatt telefonkontakt med megler i forkant av meglingsmøte. Det at de proffe allerede har 

god informasjon i forkant av meglingen kan ha ført til at de har fått en mer dominerende rolle 

enn motparten. 

 48



 

Enkelte av informantene har også fortalt om mangel på informasjon i forhold til om de kunne 

ta med seg noen på megling. Oscar fikk beskjed av politiet at han ikke kunne ta med seg en 

advokat. Cecilie mente hun ikke fikk beskjed om at hun kunne ha med seg noen til meglingen, 

og opplevde at motparten stilte med begge foreldrene mens hun kom alene. Men så hadde 

heller ikke Cecilie lest den informasjonsbrosjyren hun fikk tilsendt i posten før meglingen. 

For Anna kom det, som tidligere nevnt, som en stor overraskelse på meglingsmøtet at det var 

hun som måtte prate og ikke moren, enda moren fortalte at hun hadde hatt forsamtale med 

megler over telefonen og de hadde fått informasjon om konfliktrådet i posten. Hadde Oscar 

fått informasjon om at han kunne ha med seg advokaten sin ville han kanskje vært mer aktiv 

under meglingen, da han ville hatt en som var på hans parti. For Anna sin del kunne det å vite 

at hun måtte være den aktive i meglingen ført til at hun kunne forbredt seg bedre, men på den 

andre siden kunne det nok ført til at hun hadde gruet seg mer til meglingen og kanskje vært 

mer skeptisk til å delta. 

 

Når det kommer til informasjon på selve meglingsmøtet har vi fått inntrykk av at de fleste 

synes de har fått god informasjon av megleren på dette stadiet. Flere av informantene fortalte 

om meglere som på begynnelsen opplyste om hvordan meglingen ville foregå og at det var 

frivillig. Det å få informasjon i begynnelse av meglingsmøte kan være med på å gjøre det 

lettere å delta mer aktivt, da man vet hva som forventes av en. Samtidig som det kan være 

viktig for partenes aktivitet under møtet å vite at de blir sett på som likeparter under 

meglingen. 

 

Frida og Ferdinand var de eneste av våre informanter som hadde formøte. Alle informantene 

ble ringt opp av megler. De fleste avtalte bare tid og sted under denne samtalen, mens noen 

hadde en forsamtale eller i hvert fall muligheten til å stille spørsmål til megleren. Nikolai 

kommenterte under intervjuet at han skulle ønske han hadde hatt en forsamtale med megler. 

Gjennom en forsamtale eller et formøte vil partene få et bedre innblikk i hvordan meglingen 

vil foregå, samt hva slags deltakelse som vil bli krevd av de. Et formøte eller en forsamtale vil 

også kunne gi partene en mulighet til å gi megleren deres oppfatning av saken før meglingen. 

Megleren vil da ha en bedre mulighet til å forbrede seg til meglingsmøtet.  

 

De fleste av våre informanter mottok en brosjyre om konfliktrådet i forkant av meglingen. Det 

var ulikt om de leste denne brosjyren eller ikke. Det er grunn til å tro at dersom de leste 

 49



brosjyren de fikk tilsendt ville informantene få et klarere bilde av hva frivilligheten, rollene og 

deltakelsen går ut på. Dette kunne igjen ført til at de ville deltatt mer og fått en mer rettferdig 

megling.  

 

5.5.2. Konfliktrådet hjelper brukerne med å gjøre seg ferdig med saken 

Alle informantene ble spurt om de var ferdig med saken, og om konfliktrådet hadde hjulpet 

dem med dette. I alle sakene der avtalen var innfridd sa informantene at de var ferdig med 

den. Lars og motparten hadde til og med hatt det som et punkt i avtalen at de var ferdig med 

saken. Jan-Helge la vekt på at saken ikke var avsluttet før avtalen er oppfylt, men at han 

likevel hadde lagt saken bak seg. Bernt fortalte at han alltid anser saken som ferdig etter at 

meglingsmøtet er avsluttet. De fleste synes også at det å møte motparten i konfliktrådet hadde 

hjulpet dem med å legge saken bak seg. Anna fortalte at det hjalp å møte motparten siden han 

oppførte seg så bra og viste at han angret. Hun var heller ikke lenger så redd for å være ute i 

mørket, sa hun. Cecilie mente at konfliktrådet hjalp henne å bli ferdig med saken fordi hun 

fikk møtt motparten ansikt til ansikt. Nå syns hun ikke det kom det til å bli så flaut å møte 

motparten igjen. Solveig sa at hun var usikker på om konfliktrådet var til hjelp med å gjøre 

seg ferdig med saken. Hun anså saken som ferdig, men synes det var forferdelig å rippe opp i 

minnene om den i konfliktrådet. Nikolai mente det hjalp å møte motparten, men la vekt på at 

samtaler med venner og familie også hadde vært til stor hjelp for han. 

 

5.5.3. Informantene vil anbefale megling til andre 

Av våre 18 informanter kunne 17 av de anbefale megling til andre. Bernt uttrykte at han 

skulle ønske at flere benyttet seg av konfliktrådet. Han tror det ville vært bedre for 

butikkbransjen og at det hadde ført til færre tyverier. Bernt mente at konfliktrådet burde 

opplyse skolene om megling, og fortelle ungdommen om hva som skjer hvis de stjeler og 

havner i konfliktrådet. De kan gjerne skremme ungdommen litt, mente han. Geir anbefalte 

megling i konfliktrådet, spesielt ovenfor ungdom som hadde tabbet seg ut. Ungdom fortjente 

en sjanse til, sa han. Dag ville gjerne bruke konfliktrådet oftere i naskerisaker innen 

aldersgruppen 15-17 år. Myndige personer bør være mer bevisst på sine handlinger, mente 

Dag. Einar kunne også i stor grad anbefale konfliktrådet til andre. Han la vekt på at han ikke 

hadde møtt igjen motparten fra meglingsmøtene i lignende saker senere, om man så bort fra 

taggere.  

 

Ekteparet, Frida og Ferdinand fortalte at de var positive til å bruke konfliktrådet i nabotvister 
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og i saker som lignet deres med skadeverk. Ferdinand nevnte to grunner til at det var lurt å 

bruke konfliktrådet. For det første for å finne en løsning på konflikten og for det andre for å 

avlaste politiet. Siden møtet med konfliktrådet var positivt ville også Lars anbefale megling til 

andre. Megleren hadde mye bedre tid enn politiet, og det var et forum hvor direkte dialog 

mellom partene var mulig. Oscar synes også megling var en god måte å løse konflikter på, 

men da måtte konfliktrådet passe på å gi mer informasjon til partene på forhånd. Nikolai 

kunne i likhet med Oscar anbefale konfliktrådet til andre, men syntes ikke det var noe sted for 

kriminelle gjengangere. Helene ville ikke anbefale megling i konfliktrådet til noen. Hun 

utdypet dette med at hun syntes meglingsmøtet var bortkastet. Dersom det var en 

oppfølgingsordning som sikret at avtalen ble holdt så ville det vært bedre for saker som kom 

til konfliktrådet, fortalte Helene. 

 

5.5.4. Raskere saksgang 

Flere av informantene fortalte at de syntes det tok altfor lang tid å få saken opp og avgjort. 

Etter noen spørsmål fra oss rundt dette kom det frem at det ikke var saksgangen i 

konfliktrådet som hadde tatt lang tid. Informantene hadde stort sett blitt ringt opp av megleren 

i saken kun kort tid etter at de hadde fått brev om at saken var oversendt konfliktrådet av 

politiet. Det informantene mente var altså at politiet må bli raskere til å oversende saker til 

konfliktrådene. Bernt skal flere ha ganger tatt kontakt med sitt konfliktråd for å få 

konfliktlederen til å kontakte politiet for å få fortgang i saksgangen. Solveig og Nikolai trodde 

de hadde hatt større nytte av konfliktrådet dersom meglingsmøtet hadde funnet sted tidligere. 

 

5.6. Oppsummering  

Etter 18 intervjuer sitter vi igjen med mange inntrykk og nye erfaringer. De aller flest av disse 

har kommet frem i avsnittene over. Informantene våre har i det store og hele vært veldig 

fornøyd med meglingsprosessen, men som teksten viser finnes det også forbedringspunkter. 

Da særlig i forbindelse med informasjonen brukerne har fått. Våre funn viser at det har vært 

store forskjeller mellom brukerne i forhold til tilgangen på informasjon. Tilgangen på 

informasjonen spriker også i forhold til hva som står beskrevet i konfliktrådets interne 

dokumenter. Mangelen på informasjon kan ha ført til at det har vært vanskeligere og sikre et 

frivillig samtykke til megling da noen av brukerne ikke har hatt god nok kunnskap om hva de 

samtykket til. Når det kommer til deltakelse og roller er det også viktig at brukerne av 

konfliktrådet er godt informert om hva som kreves av de i forhold til deltakelse og hva slags 

roller de vil inneha. Til tross for tidvis mangel på informasjon har informantene generelt 
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deltatt aktivt i meglingen. Når det kommer til brukernes roller under meglingsprosessen gir et 

flertall at våre informanter uttrykk for at de ikke kjente til sin egen rolle, men at dette i liten 

grad påvirket deres deltakelse. 
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6.0. Oppsummering og veien videre 
Som det fremgår av forrige kapitel virket informantene i stor grad å være fornøyd med 

meglingsprosessen og sitt møte med konfliktrådet. Flertallet stilte seg positive til å møte i 

konfliktrådet igjen. Noen av informantene kom til tross for dette, med flere forslag til 

forbedringer av meglingsprosessen. Forbedringene omhandler i stor grad den informasjonen 

brukerne hadde fått om konfliktrådet generelt og megling spesielt. Dette kapitlet vil inneholde 

en oppsummering av de funnene vi gjorde i vår brukerundersøkelse. Brukernes opplevelse av 

det å ha en sak til megling vil her bli sammenlignet med hvordan meglingsprosessen er 

definert i konfliktrådets retningslinjer. Vi vil også presentere noen refleksjoner gruppen har 

gjort seg under gjennomføringen av prosjektet.  

 

6.1. Sammenligning  

I det følgende vil noen av konfliktrådets retningslinjer bli sammenlignet med informantenes 

opplevelse av temaene frivillighet, deltakelse og roller. På bakgrunn av de funnene vi har 

presentert i forrige kapittel er det er også naturlig å sammenligne den informasjonen 

konfliktrådene er pålagt å gi brukerne med den informasjonen informantene fikk i praksis.  

 

6.1.1. Frivillighet  

Allerede i lovforarbeidene til konfliktrådsloven blir det understreket at frivillighet er et 

grunnleggende prinsipp for konfliktrådets virke. I lovens § 5 heter det derfor at megling i 

konfliktråd krever partenes samtykke. Under intervjuene kom det frem at de aller fleste av 

våre informanter ga sitt samtykke til å delta i megling til politiet. Dette stemmer overens med 

§ 8 i forskriften til konfliktrådsloven: ”I saker som bringes inn av påtalemyndigheten eller en 

annen offentlig etat, skal samtykke normalt foreligge før saken sendes til konfliktrådet” 

(Kvalitetssikringsdokumentet: 6). I straffesaker skal samtykke primært innhentes av politiet, 

mens det i sivile saker er konfliktrådenes ansvar å innhente samtykke fra partene. Av de 

personene vi intervjuet hadde 14 av de vært parter i straffesaker, mens kun fire hadde vært 

parter i sivile saker. Blant informantene ble alle unntatt en informert om at megling i 

konfliktrådet er frivillig. Selv om så godt som alle vi intervjuet visste at det å møte til megling 

var frivillig, så opplevde tre av informantene det som et valg mellom to onder, megling eller 

rettssak. I ideologien anser likevel konfliktrådet det å delta i megling i straffesaker som 

frivillig, selv om det i realiteten kan fremstå som en valgmulighet. Frivilligheten anses som 

motivasjon for partene til å ta selvstendige valg, og komme frem til en løsning på saken. 

 53



 

6.1.2. Deltakelse 

Hovedtanken bak konfliktrådet er at mennesker selv er i stand til å løse sine egne konflikter. 

En megling i konfliktrådet krever derfor at partene deltar aktivt, og at de må møte personlig jf. 

forskriften til konfliktrådsloven § 1. Videre blir det presisert i § 13 i samme forskrift at det er 

partene selv som skal søke å komme frem til en løsning. Megleren sitt bidrag skal være å 

komme med mulige løsninger og gi forslag til avtale. Partene skal få nok tid til å si det de 

trenger om saken og megler skal oppsummere underveis. Partene skal også utfordres til å 

fortelle noe om hvilke konsekvenser hendelsen har hatt for dem og hva som skal til for at de 

kan legge saken bak seg (Kvalitetssikringsdokumentet 2008:9). På dette punktet fikk vi 

inntrykk av at noen av de yngste informantene kunne blitt utfordret til å si noe mer under 

meglingen. Iver kunne for eksempel blitt oppfordret til å komme med innspill til avtalenes 

innhold, da han selv mente at han ikke hadde deltatt i utformingen av avtalen. Ronny og 

motparten hans kunne kanskje i større grad blitt oppmuntret til å snakke om hva som skulle til 

for at de kunne legge saken bak seg. Dette fordi de, i følge Ronny kom frem til en avtale som 

blant annet gikk ut på at de ikke skulle oppsøke hverandre.  

 

Alle informantene fortalte under intervjuene at de fikk lagt frem sin versjon av saken. Noen 

valgte å stille spørsmål til motparten og i noen av sakene ble det i større eller mindre grad 

diskusjon rundt hendelsen da partene forsøkte å komme frem til en felles forståelse av 

hendelsen. I andre saker stilte partene verken spørsmål eller diskuterte med motparten. Vi fikk 

likevel et inntrykk av at de aller fleste av informantene følte det var rom for både spørsmål og 

diskusjon under meglingen. Anna fortalte for eksempel at hun og moren hadde tenkt på 

spørsmål de gjerne ville ha svar på fra motparten, men at disse ble overflødig etter at 

motparten hadde fortalt sin versjon av saken. Når det gjelder deltakelse er våre informanters 

opplevelse av meglingen i stor grad i tråd med konfliktrådets retningslinjer. 

 

6.1.3. Roller 

Dersom man sammenligner hvordan rollefordelingen under meglingsmøtene harmoniserer 

med konfliktrådets egne retningslinjer står meglers rolle og oppførsel sentralt. Både i 

Meglerhåndboka og i de etiske retningslinjene til konfliktrådet er det at megler skal være 

upartisk et punkt av stor betydning. Det at meglerne ikke skal ta avgjørelser som bør overlates 

til partene blir også vektlagt i disse dokumentene. Partene skal møtes med respekt og føle seg 

ivaretatt både som personer og som part i saken. De aller fleste av våre informanter var svært 
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fornøyd med megleren i saken sin. Med unntak av Oscar svarte alle informantene ”ja” på 

spørsmålet om megleren oppførte seg som han/hun burde. Noen utdypet svaret sitt med at de 

ble positivt overrasket over at megleren var så imøtekommende og lite dømmende. Mange 

husket også at megler hadde sagt fra om at han/hun skulle være nøytral. Likevel går det frem 

av intervjuene at meglers rolle varierte fra sak til sak. Et mindretall av meglerne var svært 

styrende under hele meglingsmøtet, mens flertallet i større eller mindre grad la vekt på å få til 

en direkte dialog mellom partene. Der dialogen gikk tregt fikk vi inntrykk av at de fleste av 

meglerne stilte spørsmål til partene for å få frem alle sidene av saken.  

 

Når det gjelder informantens egen rolle fikk vi inntrykk av at de færreste på forhånd hadde 

klart for seg hvilken rolle de ville ha i megling. Flere av informantene fortalte at meglerne i 

liten grad tok opp rollefordeling da de ringte for å avtale tid og sted for meglingen. Tendensen 

blant våre informanter synes likevel å være at usikkerhet rundt egen rolle i liten grad påvirket 

hvor aktivt de deltok, og heller ikke deres syn på om meglingen var en positiv opplevelse eller 

ikke.      

 

6.1.4. Informasjon 

Det punktet hvor det var størst sprik mellom konfliktrådets retningslinjer og brukernes 

opplevelse, var på den informasjonen brukerne fikk om meglingen i forkant av 

meglingsmøtet. I Meglerhåndboka står det at brukerne skal få vite hva megling i konfliktrådet 

innebærer slik at de vet hva de samtykker til (Meglerhåndboka 2007:41). Blant våre 

informanter var det store forskjeller mellom hvor mye informasjon de hadde fått i forkant av 

meglingene. Frida og Ferdinand hadde både forsamtale på telefon og et lite formøte med 

megler i forkant av meglingen, mens Geir og Oscar opplevde at meglerne ringte og etterlyste 

dem i det meglingen skulle begynne. I disse sakene skyltes dette misforståelser rundt avtalene 

om tid og sted for meglingen. I kvalitetssikringsdokumentet står det en lang liste over punkter 

megler skal informere om både før, under og etter meglingsmøtet. Disse omhandler alt fra 

informasjon om frivillighet til hvilke støttepersoner partene kan ta med til meglingen og 

temaer det kan være lurt at partene har tenk gjennom på forhånd (Kvalitetssikringsdokumentet 

2008:52). Det er et minstekrav at megler snakker med partene i forkant av selve 

meglingsmøtet, enten på telefon eller i et personlig møte (Kvalitetssikringsdokumentet 

2008:7). I følge våre informanter har de alle blitt kontaktet på telefon av megler i forkant av 

meglingen. Disse samtalene har i stor grad gått ut på å avtale tid og sted for meglingen. De 

fleste av informantene har derfor ikke fått all den informasjonen de har krav på.  
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Et flertall av de vi intervjuet samtykket som tidligere nevnt til politiet. For noen av 

informantene var dette også første gang de hørte om konfliktrådet. Konfliktrådet kan ikke vite 

nøyaktig hva slags og hvor mye informasjon politiet har gitt til partene om megling og 

konfliktrådet. Vi tror derfor det hadde vært nyttig for brukerne om konfliktrådet informerte 

mer om dette selv i forkant av meglingene. Til tross for at vi tror at det vil være nyttig å gi 

brukerne mer informasjon, gir våre funn ingen klare tendenser til at de informantene som fikk 

mest informasjon også var de som deltok mest aktivt under meglingen. En årsak til dette kan 

være at motivasjonen informantene hadde for å møte til megling var viktigere for hvor aktivt 

de deltok enn hvor godt forberedt de følte seg.  

 

6.1.5. Oppsummering 

Gjennomgangen over viser at informantenes opplevelse av det å ha en sak til megling i stor 

grad harmoniserer med hvordan konfliktrådet er definert i lover og forskrifter. Det er likevel 

en viss forskjell mellom retningslinjer og praksis når det gjelder den informasjonen brukerne 

fikk fra meglerne og konfliktrådene i forkant av meglingene. De fleste av de vi intervjuet har 

ikke fått den informasjonen som de har krav på, i følge konfliktrådets retningslinjer. I tillegg 

kan det hevdes at meglerne i større grad kan oppfordre ungdommer i megling til å komme 

med egne innspill og forslag til løsninger og avtaler.  

 

6.2. Forbedringspunkter 

Ved alle offentlige institusjoner finnes det som regel rom for forbedringer. En av grunnene til 

at konfliktrådet ønsket seg en kvalitativ brukerundersøkelse var at de ønsket å få kartlagt 

aktuelle forbedringspunkter. Vi har i vår brukerundersøkelse oppdaget noen 

forbedringspunkter som vi tror konfliktrådet kan dra nytte av. 

 

Mange av informantene fortalte at de ikke visste mye om hva konfliktrådet var før de kom i 

kontakt med konfliktrådet. Flere svarte at de hadde hørt ordet ”konfliktrådet” før, men få 

visste konkret hva konfliktrådet drev med. Dersom Justisdepartementet ønsker økt bruk av 

konfliktrådet, vil det kunne lønne seg om potensielle brukere hadde en bedre forståelse av hva 

konfliktrådet er og hva de driver med. En av informantene, som var blant de profesjonelle 

klagerne, fortalte at han ønsket at konfliktrådet opplyste skolene om sin virksomhet. Ungdom 

er den største brukergruppen hos konfliktrådet, og en slik informasjonsvirksomhet vil derfor 

kunne nå en viktig gruppe. 
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Konfliktrådet har i sine interne dokumenter gitt oss inntrykk av at slik informasjon skal gis og 

at partene skal ha en forsamtale med megler før meglingsmøtet. Flere informanter har kun fått 

informasjon om når meglingsmøtet skal finne sted, dette kan ikke regnes som en forsamtale 

slik som konfliktrådet beskriver det i Meglerhåndboka og i sitt kvalitetssikringsdokument. Det 

var noen av informantene, som ikke hadde en forsamtale, som fortalte oss at de ønsket at de 

hadde hatt det. Konfliktrådet burde i større grad forsikre seg om at brukerne får informasjonen 

de trenger for å gi et informert samtykke til megling, og dermed møter godt forberedt til 

meglingsmøtet.  

 

Flere av informantene fortalte at de var fornøyd med hvor lang tid saksgangen hos 

konfliktrådet hadde vært, men at saken kunne ligge lenge hos politiet i forkant. Om 

konfliktrådet og politiet kunne komme opp med en ordning hvor aktuelle saker som ble 

anmeldt hos politiet kom raskere til konfliktrådet vil brukerne kanskje få mer utbytte av 

meglingen. En av de proffe klagerne fortalte at han trodde en kjappere saksgang og bruk av 

stormøter vil ha bedre preventiv effekt for ungdom som er i risikosonen for å begå flere 

lovbrudd.  

 

6.3. Tanker rundt prosjektet 

I løpet av prosjektet har vi gjort oss noen refleksjoner rundt meglingsprosessen og funnene vi 

har gjort. I forkant av intervjuene har vi som tidligere nevnt observerte noen meglinger og to 

formøter. Sammen med den litteraturen vi leste om meglingsordningen, satt vi etter 

observasjonene igjen med et inntrykk av at informantene kom til å være godt forbredt på 

hvordan meglingen ville bli. Dette inntrykket viste seg i midlertidig å ikke stemme helt 

overens med informantenes erfaringer. Informantene virket generelt dårlig forbredt på 

meglingsprosessen, men samtidig har vi flere ganger opplevd at informantene ikke husket hva 

slags informasjon de hadde fått. Dette kan bety at tilgangen på informasjon kan ha vært bedre 

enn det inntrykket vi fikk.  

 

En annen refleksjon vi gjorde oss var forskjellen mellom meglerne. Informantene har fortalt 

oss om meglere som lyttet til hva partene hadde å si, og mer eller mindre fungerte som 

psykologer. Samtidig som andre av informantene fortalte om meglere som tok styringen over 

hele megling og en ga et femsifferet beløp i bot. Til tross for disse bemerkningene sitter vi 
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igjen med et inntrykk at informantene i det store og det hele har positive erfaringer med 

konfliktrådet.   

 

6.4. Bruk av våre funn videre 

I prosjektbeskrivelsen vi fikk fra konfliktrådet legges det som tidligere nevnt, vekt på at våre 

funn i dette prosjektet skal kunne brukes i arbeidet mot en permanent brukerundersøkelse 

konfliktrådet ønsker å lage. Våre funn fra dette prosjektet vil altså ikke bare være sentrale for 

vårt prosjekt, men de vil også kunne påvirke hva slags spørsmål som vil være aktuelle for 

konfliktrådets kvantitative internettundersøkelse. I vår brukerundersøkelse har vi hatt 

muligheten til å intervjue brukere i nesten alle aldere, fra 16 til et par på 70 år. Dette viser at 

de samme spørsmålene kan bli brukt på alle brukergruppene til konfliktrådet. 

 

I forhold til frivillighet, deltakelse og roller vil det være interessant for konfliktrådet å ta opp 

tråden for å finne ut hvorvidt disse tre sentrale temaene blir ivaretatt i praksis slik de blir 

beskrevet i teorien. Det kan være interessant å se på hvorvidt det er en tendens til at påklagede 

i straffesaker føler at det å møte i konfliktrådet er et valg mellom to onder, og om det 

eventuelt kan gjøres noe for å forandre på dette. Eller om dette bare er en oppfatning blant 

noen av våre informanter. Dersom flere brukere opplever frivilligheten til å delta som 

begrenset, kan det være interessant å se på om dette kan føre til begrenset deltakelse i 

meglingen. Når det kommer til innhenting av samtykke kan det være interessant å se på hvor 

ofte brukerne opplever at det faktisk blir innhentet samtykke fra megler, og om de kjenner til 

hva de samtykker til.  

 

Våre funn i forbindelse med deltakelsen i konfliktrådet tyder på at alle våre informanter følte 

at de fikk deltatt aktivt i meglingen, dersom de ønsket det. En interessant bemerkning vil 

likevel være å se på deltakelsen til verge, og hvordan de ulike partene i meglingen opplever 

denne deltakelsen. En av informantene syns moren til motparten var den som deltok mest 

aktivt i meglingen, mens en annen informant opplevde at moren ikke fikk sagt et ord. Rollene 

til de ulike deltakerne i konfliktrådet har blitt opplevd ulikt i forhold til om partene opplevde 

seg som likeparter eller ikke. Når det kommer til meglerrollen mente de fleste av våre 

informanter at megleren oppførte seg slik han/hun burde. Det eksisterte litt ulike oppfatninger 

av om megleren var for snill eller for streng. I en spørreundersøkelse kan det derfor stilles 

spørsmål ved meglerens opptreden for å sikre at megleren oppfører seg i forhold til 

konfliktrådets retningslinjer. 
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Et inntrykk vi sitter igjen med etter observasjonene og alle intervjuene er hvor ulik 

informasjon brukerne av konfliktrådet har fått. For noen av brukerne har tilgangen på 

informasjon vært stor, mens for andre har det ikke vært noe tilbud om informasjon i det hele 

tatt. Dette er et moment som det burde være interessant for konfliktrådet å ta tak i og 

undersøke nærmere. Dokumentene Sekretariatet for konfliktrådene sender ut til 

konfliktrådene gir inntrykk av at sekretariatet er opptatt av at brukerne skal få god 

informasjon i forkant og under en megling, men her ser det altså ut til å svikte litt. Spørsmål 

til brukerne om tilgangen på informasjon bør derfor være med i spørreundersøkelsen for å 

kunne sikre forbedringer på dette området. 

 

Nå som vi har intervjuet 18 personer som har hatt sin sak til megling, kan vi i det store og hele 

si at informantene var fornøyde med konfliktrådet. Men flere har som tidligere nevnt, tips til 

forbedringer, både på selve meglingsprosessen og på meglerens rolle. Noen av forslagene til 

forbedringspunkter går utenfor konfliktrådets rammer, slik som ønsket om at meglerne skal 

bli strengere og i større grad ta parti med klageren, mens andre forslag er mer i tråd med 

konfliktrådets retningslinjer.  

 

Etter alle intervjuene og alt det vi har lest om konfliktrådet sitter vi fortsatt igjen med noen 

ubesvarte spørsmål rundt brukernes opplevelse av konfliktrådet. Et spørsmål det kunne vært 

interessant å få besvart er hvorvidt de påklagede får et like godt tilbud om informasjon som 

klagerne? Om det var store forskjeller mellom opplevelsene av meglingsprosessen hos de 

ulike partene i samme sak?  Et annet ville vært hvorvidt det eksisterer noen forskjeller mellom 

de ulike konfliktrådene i forhold til partenes opplevelser, eller om forskjellen mellom 

konfliktrådene virkelig er ubetydelige? Finnes det en sammenheng mellom hvor aktivt partene 

deltok i forhold til hva slag informasjon de fikk på forhånd? Dette er alle spørsmål som går 

enda grundigere inn på partenes deltakelse og deres opplevelse av meglingsprosessen, og som 

kan være nyttig for konfliktrådet å få kunnskap om.  
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Vedlegg 1 
 

 

 

Brukerundersøkelse høsten 2008 

 

Denne høsten vil vi, tre studenter fra Universitetet i Oslo, utføre en kvalitativ 

brukerundersøkelse på oppdrag fra Sekretariatet for konfliktrådene. Formålet med 

brukerundersøkelsen er å kartlegge hvordan brukerne opplever sitt møte med konfliktrådet. 

Resultatet av undersøkelsen vil bli presentert i en rapport i desember 2008. Vi ønsker derfor å 

intervjue personer fra 15 år og oppover som har vært til megling under sakstypene: vold, 

skadeverk, butikktyveri/naskeri og mobbing/ærekrenkelser/trusler. Vi ønsker å foreta 

intervjuene om lag en uke etter at meglingsmøtet er avsluttet. Det er ønskelig at intervjuene 

faller innenfor tidsrommet 1. oktober til 11. november. Innenfor dette tidsrommet ønsker vi 

tilbakemeldinger om så mange potensielle saker som mulig. Vi har visse etiske retningslinjer 

knyttet til informantenes personvern, derfor er vi avhengig av at dere finner aktuelle saker for 

oss. Aktuelle saker sendes til vår kontaktperson, Merete Granrud, så vil hun sende sakene 

videre til oss. 

 

Håper å høre fra dere. 

Med vennlig hilsen  

Kari, Kaj Ståle og Hanne. 
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Vedlegg 2 

 

Samtykke til observasjon 

 

Denne høsten vil en prosjektgruppe fra Universitetet i Oslo utføre en brukerundersøkelse på 

oppdrag fra Sekretariatet for konfliktrådene. Prosjektgruppen består av tre studenter med ulik 

faglig bakgrunn fra Universitetet i Oslo. Formålet med brukerundersøkelsen er å kartlegge 

hvordan brukerne opplever sitt møte med konfliktrådet. Selve undersøkelsen vil gjennomføres 

ved at prosjektgruppen intervjuer personer som har vært part i en megling. Resultatet av 

undersøkelsen vil bli presentert i en rapport i desember 2008.  

 

For å få et innblikk i hva som skjer under et meglingsmøte, ønsker medlemmene i 

prosjektgruppen hver for seg å observere en megling. Observatøren vil ikke delta aktivt i 

meglingen. Prosjektgruppen er bundet av taushetsplikt og ingenting av det som blir sagt under 

meglingsmøtet vil bli gjengitt i prosjektrapporten. 

 

 

 

 

Jeg samtykker herved til at en person fra prosjektgruppen kan være observatør under 

meglingsmøtet.  

 

Undertegnedes samtykke 

Dato:    Part:                                             Verge: 

 

 

Samtykke er innhentet muntlig 

Dato:                                       Part:                                             Verge: 

 

 

Innhentet av: 
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Vedlegg 3 
 

Samtykke til intervju 

 

Denne høsten vil en prosjektgruppe fra Universitetet i Oslo utføre en brukerundersøkelse på 

oppdrag fra Sekretariatet for konfliktrådene. Prosjektgruppen består av tre studenter med ulik 

faglig bakgrunn fra Universitetet i Oslo. Formålet med brukerundersøkelsen er å kartlegge 

hvordan brukerne opplever sitt møte med konfliktrådet. Resultatet av undersøkelsen vil bli 

presentert i en rapport i desember 2008. Eventuelle oppdagelser gjort i undersøkelsen, kan 

benyttes av konfliktrådet. 

 

Vi ønsker derfor å intervjue deg (dere) om ditt (deres) møte med konfliktrådet. Informasjonen 

du (dere) gir oss vil kun være tilgjengelig for oss tre i prosjektgruppen, og materialet vil 

senere være anonymisert i den ferdige prosjektrapporten. På denne måten vil de som leser 

rapporten ikke kunne kjenne igjen parter, konfliktråd eller hvor i landet hendelsen har skjedd.  

 

Jeg samtykker herved til at en eller flere fra prosjektgruppen kan intervjue meg og bruke 

svarene i det videre prosjektarbeidet.  

 

Undertegnedes samtykke 

Dato:    Part:                                             Verge: 

 

 

Samtykke er innhentet muntlig 

Dato:                                       Part:                                             Verge: 

 

 

Innhentet av: 
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Vedlegg 4 

Intervjuguide 
Introduksjon 

(Hvor gammel er du? Hvor kommer du fra?) Hvilke type sak hadde du? Hva gikk saken ut 

på? Osv. 

1) Samtykkefasen/forsamtalefasen 

1A. Hvordan kom du i kontakt med konfliktrådet? Hvordan kom din sak til megling i 

konfliktrådet? 

1A1. Var noen som forslo megling i Konfliktrådet?  

1A2. Tok du selv noe initiativ?  

1A3. Hadde du hørt om Konfliktrådet på forhånd? Hva visste du? 

1B. Opplevde du det å møte i konfliktrådet som frivillig? På hvilken måte var det ikke 

frivillig? 

1B1. Hva slags informasjon fikk du om frivillighet, daltakelse og roller på forhånd?  

Fikk du informasjon om at det var frivillig og at du kunne trekke deg når du 

ville? 

Hvordan oppfattet du at din rolle under meglingen skulle være etter 

forsamtalen?  

1B2. Var det forsamtale? Skjedde dette per telefon eller formøte? 

1B3.  Var forsamtalen eller formøtet nyttig for deg? Fikk du nok informasjon? 

1B4. Hvem ga du ditt samtykke til? Hva fikk deg til å samtykke til megling? 

 

2) Meglingsfasen: 

2A. Hvordan syns du at du ble behandlet i ditt møte med konfliktrådet?  

 2A1. Fikk du nok tid til å legge frem din versjon av hendelsen? 

 2A2. Ble det tid nok til diskusjon rundt hendelsen? 

 2A3. Fikk du stille spørsmål til den andre parten? 

 2A4. Kom dere frem til en felles forståelse? 

 2A5. Ble det gitt uttrykk for følelser? 

2B. Hvordan opplevde du meglingsmøte?  

2B1. Fikk du lagt frem din sak?  

2B3. Hvem kom mest til orde? Du, den andre, likt? 

2B4. Synes du megleren oppførte seg slik han/hun burde?  
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2B5. Opplevde du at dere var likeparter?  

2B6. Synes du motparten oppførte seg slik han/hun burde? 

2B7. Snakket dere direkte med hverandre eller gjennom megleren? 

 

3) Resultatfasen: 

3A. Hvordan kom dere frem til avtalen? 

3A1. Hva var din rolle i utformingen av avtalen?  

3A2. Opplevde du at du hadde innflytelse på innholdet i avtalen? 

3B. Er du fornøyd med avtalen dere kom frem til?  

3B1. Er den realistisk? 

3B2. Fikk du lagt frem ditt syn på om avtalen var realistisk? (gjennomførbar) 

3B3. Er den rettferdig? 

3B4. Fikk du lagt frem ditt syn på om avtalen var rettferdig? 

3B5. Er den i tråd med dine forventninger på forhånd? 

3 C. Har du noe å utsette på meglingen? 

(Vurderte du å bruke angrefristen?) 

3 D. Er du ferdig med saken nå? Hjalp konfliktrådet deg?  

3 E. Har din erfaring med konfliktrådet forandret ditt syn på konfliktrådet? 

3 F. Kan du anbefale megling til andre? 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 67



Vedlegg 5 

 
 
 

                                                                                                                      19. juni 2008 

Prosjektbeskrivelse 

Humanistisk prosjektsemester 
 
 
Om konfliktrådene 
Megling i konfliktråd er en del av vår rettspleie og konfliktrådene er en del av justissektoren. 
Konfliktrådene behandler både straffesaker oversendt fra påtalemyndigheten og sivile saker fra politi og 
lensmenn, som for eksempel lovbrudd begått av gjerningspersoner under 15 år, og rene sivile konflikter 
som partene selv bringer inn for megling. I tillegg kan megling benyttes som supplement til straff, som 
særvilkår i betinget dom og som del av samfunnsstraffen. Konfliktrådsmegling representerer dermed et 
alternativ til den tradisjonelle strafferettspleie og den sivile rettspleie.  
 
Vår konfliktrådsordning ble etablert i begynnelsen av 1990 årene. Men allerede på slutten av 70 tallet 
var det flere hendelser som fikk avgjørende betydning for vår ordning. Disse hendelsene la grunnlaget 
for at flere prosjekter ble igangsatt for å prøve ut alternative reaksjonsformer og konfliktløsning rettet 
mot ungdom. Prosjektene var vellykket og banet vei for vår nåværende konfliktrådsordning. 
 
Den grunnleggende tanken bak konfliktrådsordningen er at mennesker selv er i stand til å løse sine 
konflikter.  
Konfliktrådsloven (15.03.1991 nr 3) og forskrift om megling i konfliktråd regulerer konfliktrådsordningen. 
Straffeprosessloven, påtaleinstruksen og Riksadvokatens rundskriv R 2581/93 regulerer politiets 
kompetanse til å overføre straffesaker til konfliktrådet.  
 
Konfliktrådene er statlige. Staten bærer det økonomiske og det faglige ansvaret for ordningen. Det 
overordnede ansvaret ligger i Justisdepartementet, mens Sekretariatet for konfliktrådene har 
etatsstyrings ansvar for landets 22 konfliktråd. Hvert konfliktråd har oppnevnt  egne meglere i sine 
kommuner, som står for gjennomføringen av meglingene. Det er ca 650 aktive legmeglere til sammen i 
konfliktrådene. Deltakelse i megling er frivillig for alle parter.  Selv om det er en straffesak må både 
gjerningsperson og offer samtykke i at saken skal megles. Dersom en av partene i en straffesak ikke 
samtykker, vil påtalemyndigheten finne en annen reaksjon.  Megling i konfliktråd er et gratis tilbud til 
befolkningen.  
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Bakgrunn for deltakelse i prosjektstudiet  
Det har lenge vært ønskelig å gjøre en brukerundersøkelse på generell tilfredshet hos våre brukere eller 
parter og for å kartlegge aktuelle forbedringspunkter.   
 
Ved deltakelse i dette prosjektet, har vi nå startet denne prosessen. Vi ønsker en kvalitativ studie med 
fokus på partenes opplevelser av det å være part i en sak som er til megling i konfliktrådet.  Vi ønsker 
bedre kjennskap til om vi leverer hva vi lover i vår informasjon til partene skriftlig og muntlig informasjon, 
eventuelt mangel på dette. Om meglingsaktiviteten er i tråd med de krav og retningslinjer som er satt for 
vår virksomhet. Partenes opplevelse av konfliktrådet gjelder hele tidsrommet saken er til behandling i 
konfliktrådet. Fra partene fikk spørsmål om å delta i megling til en eventuell avtale er innfridd eller saken 
avsluttet i konfliktrådet. Dermed bør også vår egen informasjon om konfliktrådets tilbud vurderes og 
analyseres i tråd med våre retningslinjer og de forventningene folk har.  
 
Avgrensing: Vi ønsker kunnskap om hvordan konfliktrådet oppleves av de som er i kontakt med oss i 
forbindelse med megling/konflikthåndtering i egen konflikt.  Hvordan opplever partene kontakten med 
konfliktrådet generelt og meglingsprosessen spesielt. (Vi utelater dermed publikum generelt, media og 
ulike samarbeidspartnere og henviserinstanser.) 
 
Hvilke spørsmål:  
Vi ønsker spørsmål som dekker hele prosessen - før, under og etter meglingsmøtet, fra partene først 
fikk kjennskap til konfliktråd og til avtalen er i havn. Konkrete spørsmål og vinklinger på undersøkelsen 
kan vi komme nærmere tilbake. Her følger noen foreløpige innspill for å beskrive hva vi er opptatt av: 

• Hvem tok initiativ til meglingen?  
• Tilfredshet med informasjon på forhånd - skriftlig og muntlig. 
• Forventninger jf. informasjon - ble dette innfridd? 
• Opplevelse av frivillighet - før og under meglingen. 
• Hva førte til at du sa ja til megling?  
• Deltakelse i møtet og avtaleformulering - opplevde du deg aktiv - og med innflytelse over det 

som skjedde? 
• Jevnbyrdighet? Opplevelse av egen rolle i møte med konfliktrådets ansatte/megler og øvrige 

parter i møtet.  
• Støttepersoner/foresatte 
• Hvordan opplevde du deg møtt - av administrasjonen og meglere 
• Meglers rolle?.  
• Resultat: Grad av tilfredshet … skala. Hva var best/verst med resultatet.  
• Oppfølging? Behov for dette?  

 
Vi ønsker å få kunnskap om partenes generelle tilfredshet med tilbudet og hva vi evt. må forbedre. Vi 
ønsker også nærmere kunnskap om det er forskjell i tilfredshet og opplevelser av meglingstilbudet 
avhengig av 

• type sak - tema. 
• om den er definert som en straffesak eller en sivil sak,  
• partenes alder, kjønn, rolle i meglingsmøtet (part, støtteperson/foresatt), og  
• språklige ferdigheter, bruk av tolk m.v..  

 
 Videre bruke av resultatene  
Sekretariatet vurderer også å gjennomføre it-baserte brukerundersøkelser. Funn og oppdagelser som 
gjøres i dette studiet, kan det dermed jobbes videre med og følges opp.  
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Kontaktinformasjon 
 
Oppdragsgiver: 
Sekretariatet for konfliktrådene 
Postboks 8029 Dep 
0030 Oslo 
Tlf. 22 03 25 30  
 
Besøksadresse: Teatergt 5 
 
Kontaktperson: 
Merete Granrud 
Merete.Granrud@konfliktraadet.no  
Tlf 22 03 25 16 
 
Faglig ansvarlig veileder: 
Audun Kjus, PhD 
E-post: a.k.kjus@gmail.com  
eller audun.kjus@ikos.uio.no  
 
 
Prosjektansvarlig UiO: 
Prosjektleder Humanistisk prosjektsemester:  
Ragnhild Johnsrud Zorgati 
r.j.zorgati@ios.uio.no  
Tlf. 22 85 67 21 
 
Prosjektkoordinator Humanistisk prosjektsemester: 
Kari Andersen 
kari.andersen@ikos.uio.no  
Tlf. 22 85 84 68 
   
Fremdrift: 
 
Kontorer: 
Oppdragsgiver stiller med kontorplass minimum 2 dager i uken.  
 
Oppstart: 
Oppstartsamling for studentene ved Humanistisk prosjektsemester er 21. og 22. august 2008. 
Oppdragsgiver presenterer prosjektet for studentene. Prosjektstart er umiddelbart etter 
oppstartsamlingen. Tidspunkt for gjennomføring av en muntlig presentasjon av prosjektresultater for 
oppdragsgiver avtales nærmere mellom oppdragsgiver og prosjektgruppa. 
 
Frister: 
Ferdigstillelse  av prosjektrapporten:     8. desember 
Oppdragsgivers frist for innsigelser på prosjektrapporten:  12. desember 
Muntlig presentasjon av rapporten for oppdragsgiver:  uke 50 
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Avtale om prosjektsamarbeid høsten 2008 mellom 

 
 Sekretariatet for konfliktrådene og  

Humanistisk prosjektsemester, 
Universitetet i Oslo  

 
 
§ 1 Målsetning for prosjektet 

• Prosjektet gjennomføres generelt med et tosidig formål: Det skal tjene som en 
læringsarena for studentene og prosjektresultatene skal ha en nytteverdi for 
oppdragsgiver.  

 
§ 2 Kostnader 

• Oppdragsgiver betaler kr. 30.000,- for oppdraget ved Humanistisk Prosjektsemester. 
Beløpet dekker delvis studiets driftsutgifter. Utgifter ut over dette (som kreves for 
gjennomføringen av prosjektet), for eksempel til reiser og materiell, må dekkes av 
oppdragsgiver. Dersom prosjektarbeidet krever reisevirksomhet utenfor Oslo-
området, må utgifter for studentdeltakerne til dette dekkes av oppdragsgiver. 

• Universitetet sender faktura på prosjektavgiften etter prosjektstart. 
 
§ 3 Kontaktpersoner  

• Oppdragsgiver skal ha en kontaktperson med spesielt ansvar for dialogen med 
studentgruppa. 

• Opprettelse av styringsgruppe, referansegruppe, spesielle kontakt- og ressurspersoner 
må tilpasses både det enkelte prosjekt og organisasjonen hos oppdragsgiver. Spesielle 
forutsetninger eller ønsker i denne sammenheng skal inngå i prosjektbeskrivelsen. 

 
§ 4 Fagansvar og iverksettelse  

• Utkast og tema for prosjektarbeidet utarbeides i egen prosjektbeskrivelse. 
• Prosjektleder og prosjektkoordinator har ansvar for å utarbeide prosjektbeskrivelsen i 

samarbeid med oppdragsgiver. Humanistisk Prosjektsemester legger vekt på at 
avgrensningen av mandatet for prosjektgruppa er tilstrekkelig åpen, slik at 
prosjektgruppa selv kan delta i presisering og konkretisering av 
spørsmålsstillinger/oppdrag når prosjektgruppa etableres. 

• Prosjektleder og prosjektkoordinator har ansvar for å skaffe faglig veileder til 
prosjektet. 

• Det er prosjektgruppas ansvar å planlegge og å gjennomføre prosjektet i samråd med 
oppdragsgiver, veileder og prosjektleder/prosjektkoordinator.  
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• Prosjektgruppa er ansvarlig for å holde oppdragsgiver informert om prosjektarbeidets 
milepæler og status. 

• Prosjektperioden varer fra og med 21. august til og med 19. desember 2008. 
• Ved slutten av prosjektperioden skal gruppa presentere resultatet av sitt arbeid for 

oppdragsgiver i form av en skriftlig rapport og muntlig presentasjon av prosjektets 
hovedfunn. Muntlig presentasjon vil normalt bli holdt i løpet av desember 2008. 

• Gruppas frist for levering av rapporten er 8. desember 2008. 
 

§ 5 Oppdragsgivers forhold til studentene 
• Dersom det er ønskelig kan oppdragsgiver inngå avtale med studentene om 

taushetsplikt om forhold som oppdragsgiver anser som konfidensielle.  
• Oppdragsgiver kan ikke selv velge hvilke studenter som skal være med i 

prosjektgruppa. Prosjektleder og prosjektkoordinator for prosjektsemesteret 
bestemmer sammensetningen av gruppene med utgangspunkt i studentenes 
kompetanse og ønsker. Det er imidlertid åpent for at oppdragsgiver kan komme med 
generelle ønsker ut fra faglige begrunnelser.  

• Det er vesentlig at oppdragsgiver i så stor grad som mulig stiller kontorplass til 
rådighet for studentene i arbeidsperioden ved prosjektstedet. Oppdragsgiver bør legge 
forholdene til rette slik at studentene kan oppholde seg i virksomheten utover ren 
møteaktivitet. Dette av praktiske arbeidsmessige grunner, og for at studentene skal bli 
kjent med oppdragsgivers virksomhet. 

• Dersom det skulle bli aktuelt for oppdragsgiver å ansette noen av studentene, skal 
dette først skje etter at prosjektgruppa har gjennomført sin eksamen. Denne 
forpliktelsen fra oppdragsgivers side skal sikre gruppas habilitet under 
gjennomføringen av det forskningsbaserte prosjektoppdraget, samt sikre 
likebehandling av studentene.  

 
§ 6 Opphavsrett og tilgjengelighet av rapporten 

• Studentene i prosjektgruppa har opphavsretten til rapporten (jf. åndsverksloven). 
Dette innebærer at eventuelle endringer må avtales med rapportens forfattere. 

• Oppdragsgiver har krav på tre eksemplar. Ytterligere opplag må betales av 
oppdragsgiver selv.  

• Universitetet skal ha et nærmere angitt antall prosjektrapporter (til eksamensarbeid, 
bibliotek og lignende).  

• Humanistisk prosjektsemesteret legger til grunn at rapporten skal være offentlig 
tilgjengelig, og den utarbeides med dette for øye. Rapporten gjøres ikke offentlig 
tilgjengelig før den er godkjent av Universitetet i Oslo og av oppdragsgiver. 
Ytterligere begrensninger må avtales særskilt. 

 
§ 7 Mislighold av avtalen / oppsigelse av kontrakten / tvist 

• Ved tvist om forståelsen av denne avtalen eller om prosjektgruppens gjennomføring 
av oppdraget, plikter partene å søke og finne en minnelig løsning på tvisten. 

 

 
Oslo/dato:      Oslo/dato:  
 
 
Merete Granrud     Ragnhild Rebne 
Prosjektansvarlig     Administrativ leder   
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