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Hva koster egentlig konflikter? 



Et tilbakeblikk til 2018
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Tvisteomfang kartlagt av EBA i 2018

EBA undersøkelse : 5 bedrifter – 5 milliarder omtvistet 

3



Har situasjonen bedret seg?
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Tvisteomfang bedømt av EBA i 2021
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EBA undersøkelse : Vi beveger oss i riktig retning   



Opplevd konfliktnivå
Kilde: Undersøkelse  februar 2022 for NELFO – EBA - Rørentreprenørene



Økning av konfliktnivået de siste to årene (2020-22)
Kilde: Undersøkelse  februar 2022 for NELFO – EBA - Rørentreprenørene



Hva koster konflikter ?
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Oppsummert
Flere uavhengige undersøkelser gir 
sammenfallende resultater

• Rettstvist tar fem ganger lenger tid

• 1/10-del av kostnader ved domstol

• Det oppnås enighet i 80-90% av sakene

• Bedre for partene – høyere tilfredshet

• Tviste-nivået er omtrent uendret de siste to årene

• Det mekles trolig rundt 10 – 15.000 saker i året

Fakta om utenrettslig 
konfliktløsning



Mye raskere enn rettslig prosess…

• Gjennomsnittlig tid før saken er behandlet er på rundt 40 dager for en meklingssak. 
• HELP prosjektet: < 40 dager
• Grunnerverv: < 30 dager
• EU (Sverige og Danmark) – 45 dager
• Forbrukertilsynet: > 50 dager

• I domstolene (tingrettene) ligger restansene fra 200 dager og oppover. Selve 
saksbehandlingstiden til domsavsigelse varierer svært mye, fra kanskje noen få dager og opptil 
nærmere et år i de mest kompliserte sakene (én instans). Dersom saker ankes kan det ta flere år. 



1/10-del av kostnadene ved  rettsprosess, minst….

• Meklingssaker: 
• HELP-prosjektet (småkrav) – NOK 15 – 20.000 i saksomkostninger (en dags arbeid for 

mekler)
• Grunnerverv – varierer med kompleksitet. Fra NOK 40.000 – NOK 100.000. Mulig å 

bruke et fastprissystem for meklingen
• PRIME – kostnadene for et team konfliktløsere i PRIME er i snitt NOK 1 mill (over 4 –

5 år).  Kontraktsverdi på 1 – 2 milliarder NOK
• EU – på en gitt tvistesum på NOK 2 mill, er kostnadene til mekling i snitt NOK 70.000
• Forbrukertilsynet behandler tvistebeløp på NOK 273 millioner årlig. Saker som løses 

ved mekling utgjør NOK 194 mill

• Domstolene:
• EU - for samme krav som ovenfor (NOK 2 mill) ligger kostnadene til rettstvist i Sverige 

og Danmark på mellom 23 og 32% av tvistebeløpet, altså mellom NOK 460 –
640.000.



Høy løsningsgrad

• Mekling 
• HELP-prosjektene – 84%
• Forbrukertilsynet – 82%
• EU (CEDR-statistikk) – 93%

• Domstolene - 100%



Samfunnsmessig nytte (dansk undersøkelse) 
Kilde: Mediationsinstitutet

Advokatkostnader Interne kostnader

TidsbrukKonfliktløsingsmetode



0 1 2 3 4 5 6

Hvordan opplevde du informasjonen

Organiseringen av meklingsprosessen

Jeg fikk fortelle min side av saken

Jeg fikk bedre forståelse for motparten

Hvordan opplevde du meklngsprosessen totalt sett

Vil du anbefale mekling som konfliktløsning

Skala 1 – 6 (6 er best)

Stor tilfredshet fra partene
Fra HELP-undersøkelsen 1)

1) Tilfredsheten ble målt ved Quest-back. 70 respondenter av totalt 140.  Tilsvarende verdier fremkom på pilotprosjektet for 
grunnerverv



Forholdet domstolsbehandling, voldgift og mekling i EU
Kilde: Eurostat

• Utarbeidet i forbindelse med EU-
direktivet om mekling

• Store nasjonale forskjeller. 
Reflekterer tillit til domstolene i 
det enkelte land i stor grad.

• Danmark og Sverige benyttet 
fordi disse reflekterer best 
situasjonen i Norge



Hva kan være årsaken til tvistene?
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En bransje med små marginer

6.6%

4.2%

1.7%

4.4% 3.7%
2.3%

16.4%
14.5%

17.0%

11.6%

6.7%
5.9% 6.0% 5.6%

5.0%

8.1% 7.4%

3.8%

0%
2%
4%
6%
8%

10%
12%
14%
16%
18%

Små Med Stor Små Med Stor Små Med Stor Små Med Stor Små Med Stor Små Med Stor

 Anleggsvirksomhet Byggentreprenør  Eiendomsutvikling Byggteknisk konsulent  Malerarbeid  Elektriker

Diagrammet viser gjennomsnittlig EBIT-margin per størrelse de siste 5 årene
Kilde: Bisnode



Noen momenter som har ført til tvister
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Lav pris på 
endringer og 
høy risiko

Lav produktivitet Dårlig «kjemi»
i prosjektet 

Ubalansert kontrakts-
bestemmelser

Andre momenter kan være:
• Søksmåls- og 

foreldesfrister
• Misbruk av hoppeplikten 

slik at uenigheter ikke 
løses løpende

• Manglende 
forventningsavklaring før 
oppstart

• Advokatfirmaenes  
posisjon i prosessen

• For dårlige 
tvisteløsningsmekanismer



Tiltak for å få ned konfliktnivået  
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Nye regler for moms på omtvistede krav  



Hvor går veien videre …
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Potensialer fremover

 Tidlig involvering - Større grad 
av forhandling og 
risikohåndtering før 
kontrahering

 Ny Norsk Standard – løpende 
avklaringer og tvisteløsning

 Tvisteomfanget må ned fordi 
det koster både samfunnet, 
prosjektet og menneskelig
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