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- Konflikter handler altid om følelser
Familiekonflikter handler altid om nogle, som er gået følesesmæssigt forbi hinanden, siger
konfliktmægler.

24. Okt. 2012 kl. 11:00 Opdateret 15. Mar. 2013 kl. 14:08

Skrevet af: Peter Nyhuus (mailto:pnh@dr.dk)

- Det handler altid om følelser. Og det gør det i langt højere grad, end folk gør sig klart.
Konflikter handler om to eller flere mennesker, som er gået følelsesmæssigt forbi hinanden, og
som ikke kan håndtere det.

Det siger Jørn Nedergaard. Han er konfliktmægler og tilknyttet tv-programmerne "Rod i
familien". I programmerne forsøger DR at forene stridende familiemedlemmer og samle dem til
en familiemiddag, som kan være det allerførste skridt på vej mod en forsoning.

Alle, der møder op til familiemiddagen, får tilbudt tre timers efterfølgende konfliktmægling hos
Jørn Nedergaard, der har arbejdet som mediator i ti år. Konfliktmæglingen skal hjælpe til at
skabe et mere stabilt forhold familiemedlemmer imellem.

Konfliktmæglingen er privat og ikke med i tv-udsendelserne. Men Jørn Nedergaard vil gerne
udtale sig generelt om familiekonflikter, og hvad man kan gøre ved dem.

Familier kan have de værste konflikter

Ifølge Jørn Nedergaard er det ikke tilfældigt, at familiekonflikter ofte er de værste:
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- Vi har mange følelser i klemme i familien. Det er vores nære netværk, det er her, vi har haft
vores opvækst, og det er her, hvor vi kommer fra. Vores tryghed og kærlighed skulle jo netop
komme herfra. Så når det bliver sat overstyr, så er det nogle stærke følelser, der bliver udløst.

Små konflikter … på overfladen

Konflikterne kan være udløst af mange ting. Men ofte er det noget, som på overfladen kan virke
ubetydeligt.

- Oftest er årsagen til konflikten noget, der kan forekomme ikke at have den store betydning. En
har sagt et eller andet, som en anden har misforstået. Eller en har ikke responderet på noget,
hvilket den anden forventede, siger Jørn Nedergaard.

- Men man skal ikke undervurdere det. Personer, der ikke er blevet mødt i deres behov, kan
reagere voldsomt. Det kan optrappe kløften, og gøre konflikten større.

Og når konflikten er i gang, så indtræder der nogle ret basale menneskelige følelser:

- Man er ofte styret af frygt. Man er bange for, hvad den anden kan finde på, hvad man kan miste
af prestige og anseelse, og at ens blufærdighed skal blive udstillet. Det handler meget om følelser
som frygt og angst.

Hvordan skal man håndtere det?

Når konflikten er i gang, kan det være meget svært for de involverede at håndtere den. Også for
de familiemedlemmer, der står på sidelinjen. Alle har følelser på spil.

Artikler fra første sæson:

Test: Hvor god er du til at håndtere konflikter? (http://www.dr.dk/tv/program/rod-i-
familien/artikler/saeson1/test_hvor_god_er_du_til_at_haandtere_konflikter.htm)

Konflikter handler altid om følelser (http://www.dr.dk/tv/program/rod-i-
familien/artikler/saeson1/konflikter_handler_om_foelelser.htm)

Gode råd til at håndtere konflikter (http://www.dr.dk/tv/program/rod-i-
familien/artikler/saeson1/gode_raad_til_at_haandtere_konflikter.htm)

Sådan foregår konfliktmægling (http://www.dr.dk/tv/program/rod-i-
familien/artikler/saeson1/saadan_foregaar_konfliktmaegling.htm)

Men for at komme videre, er man nødt til at tale sammen:

- Først og fremmest skal dialogen oprettes. Det er det, som sker med middagen i tv-
programmerne.

Og selv om det kan virke som et stort skridt at mødes igen, så kan det også være en forløsning:
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- Selv hos parter i de mest fastlåste konflikter er der ofte et ønske om at vende tilbage til samvær
igen, siger Jørn Nedergaard.

Konflikter kan også føre noget godt med sig

Jørn Nedergaard minder dog om, at konflikter ikke altid er dårlige:

- En konflikt er jo også en proces, som udvikler mennesker. Konflikten er med til at lære os selv
og andre kende. Man oplever de reaktionsmønstre at kende, som bliver fremprovokeret af andre,
siger Jørn Nedergaard og fortsætter:

- Og så er det jo en del af forsoningsprocessen, at man lærer at forstå sig selv og betydningen af
andre.

Seneste programmer Rod i familien

1.  (/tv/se/rod-i-familien/rod-i-familien-4-8) Rod i
familien (4:8) (/tv/se/rod-i-familien/rod-i-familien-4-8) I går kl. 20:40, 28 MIN.

De fleste danskere kender til konflikter i familien. Men i nogle familier kan det gå så galt,
at uenighederne ender med et brud. De tre søskende Tage, Eigil og Tonni blev uvenner i
forbindelse med deres mors død for 8 år siden. Det har betydet at de to brødre ikke har talt
med deres søster Tonni siden... Vis mere (#)

Se program (/tv/se/rod-i-familien/rod-i-familien-4-8)

2.  (/tv/se/rod-i-familien/rod-i-familien-3-8) Rod i
familien (3:8) (/tv/se/rod-i-familien/rod-i-familien-3-8) 03 Apr. kl. 20:40, 27 MIN.

De fleste danskere kender til konflikter i familien. Men i nogle familier kan det gå så galt,
at uenighederne ender med et brud. Søskendeparret Frits og Lene har været uvenner siden
en campingferie for mere end 20 år siden. Deres familier skulle have holdt en hyggelig ferie
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sammen, men i stedet førte... Vis mere (#)

Se program (/tv/se/rod-i-familien/rod-i-familien-3-8)

3.  (/tv/se/rod-i-familien/rod-i-familien-2-8) Rod i
familien (2:8) (/tv/se/rod-i-familien/rod-i-familien-2-8) 20 Mar. kl. 20:40, 27 MIN.

De fleste danskere kender til konflikter i familien. Men i nogle familier kan det gå så galt,
at uenighederne ender med et brud. For 8 år siden flyttede gravide Mia i vrede fra sin mor
Kate. De var blevet uvenner over en telefonregning. Siden har de ikke set hinanden, og
Kate har derfor aldrig mødt sine... Vis mere (#)

Se program (/tv/se/rod-i-familien/rod-i-familien-2-8)

Se alle programmer (/TV/program/rod-i-familien/arkiv/programmer)
;
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