
Sensorveildning JUS1504 – 5504 Konflikthåndtering Vår-2018 
Denne veiledningen er skrevet av Torbjørn Buer og Roar Thun Wægger, forelesere i 

emnet våren 2018. 

 

Eksamensoppgaven: 
Du blir tilkalt som mekler mellom to parter som er i konflikt over noen trær som står på 

grensen mellomtomtene deres. 

For bachelor og Master studentene: Hvilke kjennetegn vil fortelle deg graden av eskalering i 

konflikten? Illustrer med en situasjonsbeskrivelse basert på konflikten nevnt ovenfor. 

For bachelor og Master studentene: Drøft hvordan slike konflikter (som omtalt i 

oppgaveteksten og din situasjonsbeskrivelse) oppstår.  

For Master studentene: Drøft hvilken rolle emosjoner kan spille for utviklingen av en slik 

konflikt (som omtalt i oppgaveteksten og din situasjonsbeskrivelse)  

 

Sentrale deler av pensum 
Oppgaven er knyttet til hovedlitteraturen i emnet; Konfliktanalyse av Sverre Blandhol. Sentrale deler 

er:  

kap 10 Eskalering,  

kap 11 Impasse og de-eskalering,  

Kap 6 Hvordan konflikter oppstår,  

Kap 7 Konfliktutvikling og indre prosesser, 

 

Disponering av oppgaven: 

 

Del 1 Innledning  
Det vil være naturlig å starte med å definere noen sentrale begrep, som f.eks.:  

1. Konflikter: Blandhol’s definisjon (se s. 35 – 42): 

1. «Prosessen som begynner  

2. når en part  

3. opplever  

4. at en annen påvirker negativt  

5. noe parten bryr seg om» 

 

2. Type konflikter; interesse-, menings-, identitets-, person- og normative konflikter (s. 62-69). En 
og samme konflikt kan ha elementer av flere eller alle emnene. Mange kandidater vil trolig 
kategorisere konflikten som en interessekonflikt, eventuelt med innslag av verdi- eller 
meningskonflikt. Interessekonflikter knytter seg til hva vi ønsker å oppnå, eller hva vi ønsker å 
unngå. I dette tilfellet kan det gjelde ulemper eller fordeler tærne medfører for naboene. En slik 



konflikt kan imidlertid også lett få elementer av identitets- eller personkonflikt som følge av 
eskaleringen. 

 
3. Her bør kandidaten påpeke kjennetegn i den beskrevne konfliktsituasjonen og vektlegge denne 

som en personkonflikt. Dette bør være en del av drøftingen under delspørsmålene, og 

kandidaten kan derfor være kort på dette i innledningen/introduksjonen. F.eks. på denne måten: 

«En fjerde type konflikt er personkonflikter. Som oppgavens tema omhandler vil personkonflikt 

være hovedfokus under drøftingen. Dette vil jeg komme nærmere tilbake til nedenfor». 

 

4. Eskalering: 

Blandhol skriver: «eskalering skal forstås som opptrapping av kamptaktikker som ledd i 

et forsøk på å løse konflikten til egen fordel under kampstrategien og den gradvis 

intensivering av konflikten som følge av dette.» Se s. 268. 

i. Bruk av tøffere kamptaktikker 

ii. Konflikten som helhet blir mer intens og destruktiv 

 

I siste del av innledningen kan det være pedagogisk å forklare prosessmodellen, men kort. Da kan de 

henvise til modellen og dens elementer/hendelsene senere i besvarelsen. 

Som innledning kan kandidaten velge å gjøre den korte konfliktsituasjonen til et mer utfyllende 

konflikt-case, for deretter å hente opp, eller vise til i elementer fra caset under de 3 delspørsmålene.  

En annen variant er at kandidaten lager tre forskjellige konfliktcaser av konfliktsituasjonen som 

illustrasjon til hvert underspørsmål. Dette kan gjøres på mange ulike måter, men en god besvarelse 

inneholder relevante, realistiske og gjenkjennbare konfliktelementer med vekt på relasjonelle 

konflikter der subjektivitet er et viktig element til tross for uenighet om en sak - tomtegrenser og 

trær. 

Oppgaver som gir et faktisk, juridisk preg eller vinkling vil trekke ned. På samme måte vil en 

besvarelse som gir en urealistisk og karikert beskrivelse trekke ned. Vi ønsker å få frem studentenes 

kunnskap om relasjonelle konflikter og utvikling av disse.  

 

Avgrensning  
Oppgaven bør avgrense mot  

- Strategier, kap 8 

o Strategier kan naturlig bli omtalt om studenten viser eksempler på valg av strategi som 

grunn for eskalering, og hvordan emosjonalitet kan være komponenter i strategier, men 

må ikke gis mye «egen» plass. 

- Taktikk, kap 9 

o Tilsvarende som strategi 

- Prosessmodellen i sin helhet 

o Dersom studenten skriver mye om modellen vil oppgaven bli for omfattende og for lite 

fokusert på kjernen i oppgaven. 

- Teori runder kilder til konflikt mellom grupper som realistisk konfliktteori, sosial identitets teori, 

inn-gruppe/ut-gruppe ligge utenfor oppgaven. 

 



Del 2 Hvilke kjennetegn vil fortelle deg graden av eskalering i konflikten 
Det blir ingen eskalering uten at konflikten er initiert. Det kan kort konstateres, men denne delen 

passer best under del 3 i oppgaven; Drøft hvordan slike konflikter oppstår. 

Når konflikter trappes opp innebærer det en del kjennetegn. Det er særlig 8 kjennetegn på 

forandringer som skjer: 

1. Fra milde til harde påvirkningstaktikker  

2. Fra liten til stor 

3. Fra spesifikk til generell 

4. Fra sak til person  

5. Fra relative til absolutte krav og posisjoner  

6. Fra få til mange  

7. Fra å gjøre det bra, via vinne til å skade den andre 

8. Reduksjon av kognitiv kompleksitet og fleksibilitet 

En god besvarelse vil forklare/identifisere eskaleringsprosessen ut fra slike kjennetegn i 

konfliktbeskrivelsen/caset. (Se kap 10 s 268-271). Studenten bør beskrive eskalering som en trinnvis 

prosess og studenten bør vise at de kjenner til Glasl’s eskaleringsmodell. Andre kan vise de kjenner til 

Fisher og Keashly. Se Kap 10, s 271-278.  

Essensen er at de viser forståelse for nivåer og stadier. Det legger oppgaveteksten opp til, og 

situasjonsbeskrivelsen vil vise om studenten evner å bruke dette som beskrivelse av teorien. Det er 

et pluss om kandidaten reflekterer over eskaleringsgrad og mulighet for mekling eller annen 

intervensjon. 

En avgrensning innenfor dette delspørsmålet er at kjennetegn nr 8 – Reduksjon av kognitiv 

kompleksitet og fleksibilitet beskrives mer utførlig under delspørsmål 3 for Masterstudentene.  

For Bachelorstudentene bør denne beskrivelsen gis her under delspørsmål 2. Det vil da være naturlig 

at en god besvarelse på bachelornivå drøfter hvordan den fundamentale attribusjonsfeil og andre 

kognitive effekter er med på å redusere kognitiv kompleksitet og fleksibilitet, fastholde motparten i 

et negativ lys og seg selv som «skyldfri». 

 

Del 3 Drøft hvordan slike konflikter oppstår 
Studenten bør innledningsvis kort redegjøre for avgrensning av oppgaven. Den ene avgrensningen 

handler om type konflikt. Dette må stå i samsvar med den situasjonsbeskrivelsen/case kandidaten 

har valgt å gjøre i oppgavens del 2, dvs vekt på relasjonell uforenelighet og derav respektive 

eskaleringstrekk, ref ordet «slike konflikter». 

Den andre avgrensningen handler om ordet «hvordan». En god besvarelse vil beskrive de to første 

hendelsene i konfliktprosessen: konfliktopplevelsen og de indre prosesser i menneskets psyke. Det å 

gjøre en full beskrivelse av prosessmodellen vil trekke ned med mindre kandidaten evner å gjøre 

beskrivelsen relevant ift den konfliktsituasjonen/case som er beskrevet. 

Det vil være naturlig at studentene bruker elementer fra konfliktdefinisjonen, som «Prosessen som 

begynner …. opplever …. negativt ...». Opplevelsen av uforenelighet som kan påvirke det parten bryr 

seg om (behov og interesser), på en negativ måte, utgjør essensen av konflikten. Se Blandhol s. 33. 

Her vil det være naturlig å beskrive konfliktopplevelsens to komponenter (s 41-42 og s 165-171);  



 Stimulus (opplevelse av uforenlighet med den/de andre) og  

 Trigger (en utløsende årsak, relativ deprivasjon, se kap 6, s. 168) 

En god kandidat evner å vise hvordan en strid om noen trær så lett blir en stimulus for en konflikt. 

Stikkord kan være; privat eiendomsrett – den privatsfære - tradisjoner – sterke emosjoner –

polarisering. 

Se nærmere om dette i Hvordan konflikter oppstår, Kap 6. Se s. 174. 

En god besvarelse inneholder beskrivelse av hvordan naboforhold kan inneholde latente konflikter 

som i gitte situasjoner vil kunne eskalere. («For at en konflikt skal oppstå må partene interesse 

oversettes til ambisjoner. Ambisjoner er partenes aktive målsettinger om å realisere interessene – 

(mao en trigger)». Se Blandhol s. 166).  

Relativ deprivasjon anses som en sentral del av beskrivelsen av hvordan konflikter oppstår. En god 

besvarelse vil redegjøre for hvordan relativ deprivasjon mellom naboene vil kunne utvikle seg til åpen 

konflikt. 

Teori runder kilder til konflikt mellom grupper som realistisk konfliktteori, sosial identitets teori, inn-

gruppe/ut-gruppe ligge utenfor oppgaven, men et unntak vil være dersom kandidaten redegjør for at 

nabostriden handler om grupperinger av mennesker som står mot hverandre, som for eksempel 

familier, vennegrupper, naboene her mot naboene på andre siden etc.  

 

Del 4 Drøft hvilken rolle emosjoner kan spille for utviklingen av en slik konflikt (som 

omtalt i oppgaveteksten og din situasjonsbeskrivelse)  
 

Igjen bør studenten innledningsvis kort redegjøre for avgrensning av oppgaven. Besvarelsen må stå i 

samsvar med den situasjonsbeskrivelsen kandidaten har valgt å gjøre i oppgavens del 2 og 3, dvs vekt 

på relasjonell uforenelighet og derav respektive eskaleringstrekk, ref. ordet «slik konflikt». 

Her vil en god kandidat beskrive hva en emosjon er og hvordan emosjoner er en del av de indre 

prosessene i prosessmodellen til Blandhol.  

Fire grunnleggende dimensjoner i hva en emosjon er;  

 subjektiv følelsesopplevelse,  

 kroppslig fornemmelse,  

 fysisk uttrykk  

 handlingstilbøyelighet. 

Uti fra disse fire kjennetegnene må kandidaten kunne vise at negative emosjoner som f.eks. sinne, 

kan motivere parten til motangrep, ødeleggelse eller andre former for konflikteskalerende adferd. 

Det er også relevant at konflikter kan skape følelser som motiverer til unngåelsesadferd, noe som kan 

føre til fastfrysing av en konfliktsituasjon. Kandidaten kan også vise hvordan positive emosjoner kan 

være med å redusere konfliktintensiteten.  

Det viktige er at kandidaten kan forklare hvordan forskjellige emosjoner kan lede an til forskjellig 

type adferd som påvirker utviklingen av konflikten som beskrevet. Vi minner om at kandidaten er 

tilkalt som mekler i denne konflikten, jf «Du blir tilkalt som mekler mellom to parter som er i konflikt 



over noen trær som står på grensen mellomtomtene deres.» Det vil trekke opp karaktermessig om 

kandidaten viser forståelse av meklers funksjon i å påvirke emosjonaliteten mellom partene. 

En god besvarelse drøfter forholdet mellom emosjoner og andre indre prosesser. Følelser/emosjoner 

virker inn på kognitive funksjoner og partenes fortolkninger av hverandre. I Blandhols bok er dette 

omtalt i kap 7 på sidene 202-205. Stikkord her kan være: 

- Negative følelser – stress, sinne, frykt 

- Evnen til å ta den andres perspektiv svekkes 

- Raske tolkninger om motpartens motiver /intensjoner 

- Ansvarsfraskrivelse 

En god oppgave tar med seg den fundamentale attribusjonsfeil (aktør – observatør-skjevhet). 

Negative emosjoner kan skape nedsatt kognitiv funksjon f.eks. partenes leter etter ting som 

bekrefter det negative synet de har på hverandre og overser positive signaler. 

En meget god besvarelse vil inneholde en drøfting av hvordan sterke emosjoner kan utløse 

automatiske handlinger som kamp, rømme, fryse (fight, fly, freeze). Det er et ekstra pluss om 

kandidaten nevner områder i hjernen som er ansvarlig for disse responsene. Amygdala (uten fatning) 

i motsetning til Cortex-styrte (med fatning) handlinger. 

«Med eller uten fatning» er begreper som ble presentert og brukt i forelesningsserien. Det 

studentene beskriver som Med fatning er en bevisst oppmerksomhet omkring hvordan parten 

reagerer, parten har full eller tilnærmet full kontroll, hjernen tenker langsomt, kontrollert og mer 

rasjonelt i et system 2. Uten fatning, er parten uten egenbevissthet og oppmerksomhet om sin 

tenkning, parten er full automatisert og uten egen oppmerksomhet/kontroll, hjernen tenker raskt og 

intuitivt i et system 1. Se kap. 7 s. 190, første avsnitt og s 191 siste avsnitt. 

Dette kan brukes som eksempel på hvordan emosjoner kan påvirke tankeprosesser i en 

konfliktsituasjon og hvordan en mekler ved å skape trygghet mellom partene kan frigjøre kognitiv 

fleksibilitet og redusere fastlåste bilder/forestillinger av hverandre.  

 

Oslo, 8.5.2018 

 

Torbjørn Buer         Roar Thun Wægger 

 

 

 

 

 

 


