
   

1 
Sekretariatet for konfliktrådene, seniorrådgiver Karen Kristin Paus 
    

 

Om konfliktrådets brukerundersøkelse 
Brukerundersøkelsen løper kontinuerlig som del av arbeidet for å kvalitetssikre tjenesten. All 

deltakelse i undersøkelsen er frivillig og alle svar er anonymisert. Hovedresultatene publiseres her på 

konfliktrådets hjemmeside.  Undersøkelsen administreres av Sekretariatet for konfliktrådene (Sfk).   

Undersøkelsen gir verdifulle innblikk i brukernes opplevelser av konfliktrådets tjeneste, både 

bekreftelser på godt arbeid og kritikk vi kan lære av. Resultatene brukes aktivt internt blant annet på 

meklersamlinger, som utgangspunkt for refleksjon og bevisstgjøring i utøvelsen av meklerrollen.  

Om distribusjon, svarandel og representativitet  
Distribusjon: Epostinvitasjoner til brukerne sendes via tjenesten «Questback». Brukere kan også selv 
finne undersøkelsen på konfliktrådets hjemmeside. Konfliktrådene lokalt opplyser om undersøkelsen.  

Svarandel: Målt ut fra antall epostinvitasjoner svarer om lag en tredjedel, en trend over flere år. 

Representativitet og forbehold: Undersøkelsens omfang kan bety god representativitet. Det er 
imidlertid konfliktrådene lokalt som informerer om undersøkelsen og innhenter brukernes 
epostadresser. Det tas forbehold om et bevisst eller ubevisst skjevt utvalg til undersøkelsen. Svarene 
viser imidlertid en variasjon som tilsier at det ikke foretas systematisk skjevt utvalg.  

Oppbygging av undersøkelsen 
Etter innledende spørsmål om hvilket konfliktråd som er benyttet, krysser brukerne av for om de har 

deltatt i møtet som part, verge, støtteperson eller observatør. Dette valget leder dem videre i en av 

fire delundersøkelser, og resultater framgår for hver av gruppene separat. Partenes undersøkelse kan 

også splittes mellom klagere og påklaget. Det tas forbehold om at enkelte ikke fant de nevnte 

kategoriene dekkende for den rolle de opplevde å ha i saken.   

Respondenten får spørsmål om informasjon før møtet, om gjennomføringen av selve møtet og om 

meklerne, om resultat av møtet og helhetsinntrykk vedrørende konfliktråd i deres situasjon/sak. 

Undersøkelsen er utformet for møter i konfliktråd det vil si «mekling og stormøter». Fra 01.07.2014 

inkluderer undersøkelsen også svar fra deltakere i gjenopprettende møter ved gjennomføring av 

reaksjonene ungdomsstraff og ungdomsoppfølging1: ungdom, verger, fornærmede, andre berørte, 

støttepersoner og deltakere i oppfølgingsteam.  

Mål for brukerundersøkelsen i 2018-19 
Sfk videreutvikler og utvider brukerundersøkelsen for distribusjon også via sms. Målet er at alle 

brukere skal motta en invitasjon til undersøkelsen for best mulig å sikre representative resultater. 

 

Se presentasjonen av hovedresultatene for brukerundersøkelsen her på hjemmesiden. 

 

 

                                                           
1 Jf. Lov om konfliktrådsbehandling(konfliktrådsloven) 20.06.14, nr.49, som ble iverksatt 01.07.2014. 


