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Eksamensoppgave: 

Du blir innkalt som mekler i en konflikt mellom leder og medarbeider. Leder synes ikke at 

medarbeider over tid har utført sine oppgaver som forventet. Medarbeider klager over manglende 

oppfølgning og en autoritær lederstil.  

Spørsmål 1) drøft betydningen av tillit i utviklingen av en slik konflikt. 

Illustrer med en situasjonsbeskrivelse basert på konflikten nevnt ovenfor (anslått tidsforbruk 2,5 

timer). 

Spørsmål 2) beskriv noen grep du som mekler ville gjort for å styrke tilliten mellom disse partene, 

som omtalt i oppgaveteksten (anslått tidsforbruk 1,5 timer). 

….................................................................................................................................................. 
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Innledende kommentar 

Oppgaveteksten legger opp til en drøfting av hvilken påvirkning konflikter har på relasjoner med 

hovedfokus på tillit mellom partene. Oppgaven er utforende i den forstand at den setter krav til en 

god avgrensing, forståelse og kjennskap til pensum som omtaler tillit, og evne til å relatere 

tillitsdynamikk i prosesser mellom mennesker og i rollen som mekler.   

Besvarelsen av spørsmål 1 skal veie for 2/3 av karakteren da siste oppgave (spørsmål 2) har et mye 

mindre tilfang fra pensum og favoriserer kandidater med erfaringer fra praktisk konflikthåndtering. 

Oppgaven kan være utfordrende for sensorarbeidet, fordi vi tror at kandidatene vil løse oppgavene 

på forskjellige måter. Kandidatene kan holde seg strengt til de deler av pensum som omtaler tillit, og 

dette utgjør en begrenset del av pensum. Kandidaten kan også velge å gjøre relasjonelle forhold 

mellom parter i konflikt til hovedfokus, og beskrive hvordan personkonflikter utvikler seg.  Oppgaven 

vil sannsynligvis appellere til kandidatens bruk av egne erfaringer og common sense. Samtidig vil en 

slik innfallsvinkel alene ikke være tilstrekkelig til en god karakter.  

En oppgave som belønnes med en god karakter må drøfte relevant pensum opp mot oppgavens 

konfliktsituasjon og suppleres med kandidatens egne erfaringer og refleksjoner om tillit i konflikter. 



Det er sentralt at de erfaringene og eksemplene som kandidatene beskriver er relevante ift. 

oppgaveteksten. For eksempel vil en drøfting av tillitsforholdene mellom jøder og palestinere i 

Midtøsten ligge utenfor oppgavens fokus. Slike eksempler vil fort bli litt for overfladiske, spekulative 

og generelle. Eksempler om konflikter og tillit mellom venner, naboer og famille vi ligge tettere på 

oppgavens fokus og den innledende situasjonsbeskrivelsen. Det sentrale er å knytte eksemplene som 

brukes til situasjonsbeskrivelsen i oppgaven, en arbeidskonflikt mellom leder og en medarbeider.  

Spørsmål 1) drøft betydningen av tillit i utviklingen av en slik konflikt. 

Innledningsvis bør kandidaten gjøre en avgrensing av oppgaven. En god oppgave vil, som allerede 

omtalt, avgrenses til å drøfte relevante deler av pensum opp mot oppgavens konfliktsituasjon og 

suppleres med kandidatens egne erfaringer og refleksjoner. Det er sentralt at kandidaten gjør en god 

begrunnelse om hvorfor han/hun velger sin spesifikke avgrensing.  

Oppgaven bør også inneholde en definisjon av konflikt. En god besvarelse vil kunne bruke 

konfliktsituasjonen i oppgaveteksten til å konkretisere og nyansere Blandhols definisjon av konflikter;  

«Konflikt er prosessen som starter når en part opplever at en annen part påvirker negativt noe parten 

bryr seg om». Både medarbeider og leder har en opplevelse av å bli påvirket negativ om noe parten 

bryr seg om.  

En lang utredning av prosessmodellen eller andre løsrevne deler fra pensum vil trekke ned. En 

grundig beskrivelse av prosessmodellen til Blandhol ligger utenfor oppgaven, men det er derimot 

relevant å legge vekt på trekk ved situasjonen og partene fra modellen.  

Hva er relevante deler av pensum, og elementer som en god oppgave bør inneholde? 

Det er særlig kapitlene hos Coleman kap 5 som utdyper tillitens dynamikk i konflikter: 

- Oppgaven bør inneholde en definisjon av hva tillit er. Tillit skal forstås som et individs tro på 

og villighet til å handle på bakgrunn av andres ord, handlinger og beslutninger. (Blandhol kap 

4 , Coleman kap 5). En meget god besvarelse vil evne å tydeliggjøre forskjellen mellom 

hvordan tillit oppstår og utvikler seg i private og profesjonelle relasjoner. Denne 

eksamensoppgaven knytter seg oppimot tillit i en profesjonell relasjon der partene har et 

oppgavebasert fokus. Denne form for tillit er tuftet på forutsigbarhet og konsistent. 

o NB! i det moderne skandinavisk arbeidsliv vil det også forekomme forventinger av at 

profesjonelle relasjoner skal likne på den personlige og private. (Blandhol side 122-

123). 

- Oppgaven bør beskrive hvorfor tillit er kritisk i relasjoner. En god besvarelse utdyper tillit som 

en kvalitet i utviklingen og opprettholdelsen av en relasjon. Dette vil være en sentral del av 

besvarelsen og bør drøftes med bruk av eksempler og situasjonsbeskrivelsen fra 

oppgaveteksten. Det er positivt om kandidaten legger vekt på indre prosesser hos parten og 

hvordan disse kan føre til attribusjonsfeil og perseptuelle forvrenginger som skaper grobunn 

for mistillit. (Blandhol kapittel 1 og 6)  

- Oppgaven bør beskrive to grunnlag for å danne tillit - kalkulasjonsbasert og 

identifikasjonsbasert tillit. (Blandhol s 124 og 125, Coleman kap 5) Begge forhold bør 

beskrives for å få en toppkarakter.  

- Oppgaven kan drøfte tillitsbegrepet ut fra 3 dimensjoner: (Pruitt og Kim 2004) (Blandhol s. 

124) 

o Individets vedvarende disposisjoner – møter man verden med åpne armer eller med 

mistro. Vi har kommentert i forelesningen hvordan enkelte personlige disposisjoner 



er med å avgjøre i hvilken grad og på hvilken måte mennesker møter andre med mye 

eller lite tillit. 

o Situasjonsbestemt elementer som påvirker tilliten. I en arbeidssituasjon: 

Forutsigbarhet, krav og grad av støtte i arbeidet, kulturelle fenomen som hvordan 

man snakker om konflikter på arbeidsplassen med mer  

o Forhistorien. Hva har jeg gjort og hva har jeg sagt og hvilke beslutninger har jeg tatt 

tidligere.  

Det er positivt om kandidaten refererer til prosessmodellenes elementer -Trekk ved parten og trekk 

ved situasjonen (Blandhol kap. 1) har og utleder hvordan disse har  betydning for tillit mellom 

partene.  

Oppgaven gir mulighet for at kandidaten utvikler konfliktbeskrivelsen mer enn den innledende 

teksten. Her stilles kandidatene fritt i sin dramatisering av caset om medarbeideren og lederen. En 

god oppgave klarer å utbrodere caset uten å ta stilling til om det er den ene eller andre parten bærer 

ansvaret for konflikten. Det er viktig at kandidaten evner å beholde beskrivelsen nøytral og legge 

vekt på kjennetegn på en personkonflikt og betydningen av tillit i utviklingen av denne.  

Betydningen av tillit i utviklingen av konflikt – noen stikkord; 

Oppgaven kan ta ulike retninger. Her er noen stikkord fra pensum og forelesninger om betydningen 

av tillit i utviklingen av konflikt.  

- bør beskrive hva konflikter gjør med relasjoner. Her kan kandidater med fordel peke på 

enkelte av Thomas sine kjennetegn på konflikt. En meget god besvarelse vil inneholde 

beskrivelse av konfliktutvikling fra saksuenighet til personkonflikt og kognitiv rigiditet. 

Besvarelsen vil også med fordel kunne ta inn elementer fra kommunikasjon og 

konfliktkapittelet (se Coleman kap 7). Et eksempel på en slik dynamikk kan være 

uforenelighet som fører til økt grad av kritikk (fra sak til person), kritikk som fører til økt 

behov for forsvar, forsvar inneholder økt vekt på posisjon og beveger seg bort i fra interesser 

og forventninger (gode intensjoner). Posisjonsfiksering med økende grad av negative 

generaliseringer, feilsøking, polarisering og en relasjon karakterisert av mistenksomhet og 

fravær av kommunikasjon, mao mistillit. Som resultat av dette øker mistroen mellom partene 

– mao reduksjon av tillit 

- En tillitsfull relasjon kjennetegnes av kontakt, nysgjerrighet og åpen kommunikasjon, mistillit 

fører til fravær av kontakt, andre allierte bringes inn, og partene bygger negative 

fortolkninger av den andre 

Spørsmål 2) beskriv noen grep du som mekler ville gjort for å styrke tilliten mellom disse partene, 

som omtalt i oppgaveteksten (anslått tidsforbruk 1,5 timer).  

Denne delen oppfordrer kandidaten til å sette seg inn i rollen som mekler i en arbeidskonflikt. Blant 

studentene er det stor variasjon i erfaringene fra tvisteløsning og det vil prege besvarelsen av denne 

del av oppgaven. Sensuren skal ikke baseres på hvorvidt kandidaten har erfaringer fra meklerrollen, 

men i hvilken grad og på hvilken måte kandidaten klarer å benytte relevante deler i pensum, og 

relatere disse opp mot situasjonsbeskrivelsen i oppgaveteksten. En god besvarelse vil inneholde en 

beskrivelse av en meglingssituasjon og hvilke grep mekler kan gjøre for å styrke tilliten mellom 

partene. Det er viktig at kandidatene klarer å dramatisere situasjonsbeskrivelsen på en realistisk og 

levende måte.   



Det er også viktig at grepene blir beskrevet på en analytisk og utdypende måte. En beskrivelse som 

f.eks. «jeg ville bedt partene begynte å lytte til hverandre» er ikke feil, men inneholder heller ingen 

rasjonale for hvorfor og på hvilken måte lytting styrker tilliten mellom partene. En god 

oppgavebesvarelse inneholder en utdypning som viser de forstår på hvilken måte kommunikasjon 

bygger tillit. Som eksempel; Lytting er evnen til å ikke bare forstå det en andre sier, men krever også 

en vilje til å ta den andre partens perspektiv. På denne måten gir lytting en mulighet til å se den 

andres intensjon. Som mekler ville jeg motivere til en aktiv form for lytting, nettopp gjennom å gi en 

slik rasjonale. Det finnes flere øvelser som gjør at partene lettere kan ta hverandres perspektiv. En 

øvelse som ble nevnt i forelesningen ble kalt role reverse exercise osv. 

Hva er relevante deler av pensum, og elementer som en god besvarelse av dette spørsmålet bør 

inneholde? 

Coleman (kap 5) legger vekt på de to formene for tillitsdannelse, kalkulasjonsbasert og 

identifikasjonsbasert tillit. Det er positivt, men ikke nødvendig, for en god karakter å føre en 

argumentasjon for hvorvidt og hvordan, mekler skal styrke den ene eller andre form for tillit.  En slik 

drøfting vil fort bli veldig teknisk og kan lett bli for abstrakt. Det mest sentrale er at oppgaven viser 

en forståelse for meklerens handlinger og en forklaring på hvordan disse styrker tillit mellom 

partene.  

Oppgaven til mekler er å bruke strategier for å håndtere graden av mistillit mellom partene. Coleman 

nevner 4 ulike strategier i kap 5.  

En strategi er å lage en avtale (avklare forventinger) om hva som skal gjøres, når det skal gjøres og 

konsekvenser av å bryte avtalen.  

En annen strategi er å avtale prosesser mellom partene for fremtiden. Slik at de har en mulighet til å 

observere og evaluerer atferden til partene. Dette gir mulighet til å forsterke og bekrefter ønsket 

atferd, som igjen bygger en sterkere relasjon og tillit mellom partene.  

En tredje strategi er å finne alternative måter å innfri forventingene mellom partene. Å få en 

beklagelse eller innrømmelse kan være en måte å endre tillitsforholdet mellom partene. Her finnes 

det mange muligheter som kandidaten kan foreslå i sin besvarelse.  

Det fjerde elementet som mekleren kan benytte er å hjelpe begge parter til å forstå hvordan de blir 

opplevd av den andre. En god besvarelse vil fremheve begge parters ansvar for å være tydelig og 

lydhøre ovenfor hvordan en selv blir opplevd.  

Det er viktig at kandidaten viser at mekling ikke er en konkurranse om hvem som har rett. Oppgaven 

til mekler å skape en trygg og forutsigbar arena for åpen, personlig og tydelig kommunikasjon. Tillit 

utvikles når partene bruker tid sammen og deler personlige verdier, oppfattelser, motiver og mål. 

Meklerens oppgave er å hjelpe partene til å skape en prosess hvor de finner frem til felles interesser 

og mål, og situasjoner hvor de i fremtiden kan finne de samme verdiene og prinsippene å jobbe etter. 

Kommunikasjonsferdigheter er avgjørende for å kunne fungere godt som mekler. En god besvarelse 

vil legge vekt på dette. 

 

Oslo, 29. april 2019 
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