
Konflikter  
kan forvandles 
til innovation
Mediator Jørn Nedergaard finder den følelsesmæssige 
blokade i en konflikt og får parterne til at forsones

IB ASMUSSEN

N
år virksomheder bruger en  
 konfliktmægler – en såkaldt  
 mediator – vil en strid blive løst  
 hurtigere, billigere og på en 

mindre smertefuld måde, end hvis man 
benytter de etablerede, autoritære 
instanser som eksempelvis domstolene.

Det er klart Jørn Nedergaards 
fornemmelse, og han ved, hvad han 
snakker om, for han har arbejdet som 
mediator i fem år og løst adskillige 
konflikter.

»Bare det at henvende sig til en 
advokat er en optrapning af konflikten, og 
en skrivelse fra sagførerens hånd er en 
åben krigserklæring,« mener Jørn 
Nedergaard, der selv er uddannet og har 
arbejdet som procederende advokat i 
mange år. 
Han finder det dog meget mere givende 
og tilfredsstillende at fungere som 
konfliktmægler.

»Det giver mig faktisk en lykkefølelse 
at få to stridende parter forsonet. Jeg har 
tit oplevet, at folk, som har fået gennem-
trumfet deres ret og vundet i retssager, 
bagefter føler en utilfredshed og tomhed. 
Hvis de på forhånd havde vist, at retssa-
gen havde krævet så meget af dem og 
været så hård, ville de end ikke have 
overvejet at gå den vej,« siger Jørn 
Nedergaard.

»Med en konfliktmægling tager vi et 
spadestik dybere. De to parter finder selv 
frem til de løsninger, de begge synes er 
rigtige. Mediation handler ikke om 
rettigheder. Vi ser i stedet på, hvilke 

interesser, der er på spil, og hvilke behov, 
der skal opfyldes. Det er som to cirkler, 
der mødes, og hvor overlapningen sker, 
kan man finde en løsning. Med en 
forsoning giver man samtidig slip på 
konflikten. Begge parter vinder på den 
måde,« mener han.

Den store forløsning
Når Jørn Nedergaard skal mægle, sidder 
han for bordenden i et lyst og venligt 
lokale. De to parter sidder over for 
hinanden og har øjenkontakt, så de kan 
registrere de følelser, der ligger til grund 
for striden.

»Min opgave er så at være katalysator 
for processen. Jeg skal sørge for en 
konstruktiv dialog. Parterne ankommer 
sikkert med armene over kors, men jeg 
skal få dem til at sænke paraderne.

I den første, vigtige fase handler det 
om at få folk til at fortælle, hvor de er nu. 
Hvilke smerter og kvæstelser, konflikten 
har medført. Først når den følelsesmæs-
sige blokering er fjernet, kan man se så 
klart, at en løsning kommer inden for 
rækkevidde. Det gælder om at få folk til at 
lytte og forstå. Når det opstår, ofte efter 
to-tre timers forhandling, kan forløsnin-
gen være enorm,« fortæller han.

Uenighed er vigtig
Jørn Nedergaard mener, at uenighed er en 
naturlig og vigtig del af livet. Uenigheden 
er benzinen, der giver kraft til innovation. 
Sidder tre mennesker i en bestyrelse, og 
alle er enige, sker der ingen udvikling i 
firmaet. Vi skal lære at være uenige på en 
sund og fornuftig måde.
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»Problemet er bare, at mange har 
svært ved at styre uenigheden og i stedet 
begynder at køre op ad konflikttrappen,« 
siger han.

For at demontere konflikter, inden de 
når at udvikle sig, kan man som leder lære 
ikke-voldelig kommunikation på kurser 
hos mediator Jørn Nedergaard og 
kollegaen Asger Steenholdt, musiker i Big 
Fat Snake.

»Vi lærer kursisterne at kommunikere 
på en positiv og ansvarlig måde. De fleste 
kan godt forholde sig teoretisk til 
problematikken, men vi kaster dem ud i 
praktiske øvelser, så de kan mærke 
forskellen på egen krop. Det giver en 
oplevelse, man ikke sådan glemmer,« 
lover Jørn Nedergaard.

»Det handler om at give medarbej-
derne et fælles rum, en fælles forståelse 
af, hvad konflikt egentlig er for en 
størrelse. Lykkes det at forsone folk, 
frigøres en masse energi, der lå ophobet i 
konflikten, og folk kan igen koncentrere 
sig om det væsentlige – at være innova-
tive til gavn for virksomheden,« siger Jørn 
Nedergaard, der har løst alle de konflik-
ter, han er blevet sat til at mægle. Bortset 
fra en enkelt, der handler om et generati-
onsskifte i en virksomhed. Den konflikt 
har han dog ikke opgivet, men prøver 
stadig at løse.

»Faktum er, at det kan lade sig gøre, og 
for det meste kan det gøres inden for 
nogle få timer,« siger han.

Læs mere på hjemmesiderne  
jornnedergaard.dk og  
rockmusikerenogadvokaten.dk 

Asger Steenholdt (til venstre) er 
egentlig professionel rockmusiker og 
spiller i Big Fat Snake. Han løser også 
konflikter i samarbejde med advokat 
Jørn Nedergaard. De supplerer nu 
hinanden som mediatorer.

»På et eller andet tidspunkt stopper alle 
krige. Som mægler skal jeg sørge for, at 
forsoningen sætter ind, før en af 
parterne har lidt overlast. Jeg skal åbne 
for muligheden for at forstå modparten. 
Jeg skal bringe de to parter på et fælles 
følelsesmæssigt plan eller sjælsplan, 
hvor de kan finde ud af at blive enige om 
en løsning,« siger Jørn Nedergaard.
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