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Sådan foregår konfliktmægling
Kom med bag kulissen på en konfliktmægling.

01. Nov. 2012 kl. 13:00 Opdateret 15. Mar. 2013 kl. 14:09

Det handler om, at parterne i en konfliktmægling selv skal finde en løsning, forklarer
konfliktmægler Jørn Nedergaard. © Colourbox

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

- Det handler ikke om at træffe en afgørelse om, hvem der har ret. Det handler om at hjælpe
parterne til at finde deres egne løsninger. Det siger konfliktmægler Jørn Nedergaard.

Han er tilknyttet tv-programmerne "Rod i familien", hvor han hjælper familier med deres
konflikter.

Jørn Nedergaard

Har arbejdet som mediator i ti år.

Er oprindelig uddannet advokat, hvor han ofte oplevede de ødelæggende konsekvenser af
konflikter.

- Jeg havde ofte skilsmissesager, og jeg hadede dem. Sagerne var totalt perspektivløse: man
kæmper for at slå den anden part i stykker. Det var rædselsfuldt.

Selve konfliktmæglingen er privat og ikke med i tv-programmerne. Her stopper kameraet efter

mailto:pnh@dr.dk
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det første indledende møde, en familiemiddag, og inden Jørn Nedergaard går i gang med selve
konfliktmæglingen.

Men Jørn Nedergaard vil gerne tage os med bag kulisserne og fortælle, hvordan en
konfliktmægling almindeligvis foregår.

Den første kontakt

De første skridt til en konfliktmægling bliver taget, når konfliktens parter tager kontakt til Jørn
Nedergaard.

- Så fortæller jeg, hvordan konfliktmæglingen foregår. Og hvis det kun er den ene part, der
kontakter mig, så opfordrer jeg til at fortælle den anden part, at man har fået øje på denne
mulighed. Det er parterne selv, der kommer til mig. Frivillighed er et nøgleord.

Vil ikke høre om konflikten… endnu

Hvis parterne på dette tidspunkt begynder at tale om selve konflikten, så stopper Jørn
Nedergaard dem:

Jørn om sin rolle

- Jeg er ikke farlig. Jeg sidder der ikke for at dømme dem. De behøver ikke veje deres ord på en
guldvægt eller holde kortene tæt inde til kroppen. Jeg giver ro til processen.

- Jeg sørger for, at de kan lade paraderne falde, og være dem de er. Og når mennesker bliver
dem, de virkelig er, så bringer de også sig selv i en position, hvor de er bedre til at finde
forståelse og finde løsninger.

- Jeg sørger også for at oversætte mellem parterne. Det kan godt være, at vi alle taler dansk, men
vi taler alligevel ofte forbi hinanden. En fremstrakt hånd bliver ikke altid opfattet som sådan af
den anden part.

- Jeg vil ikke tale om selve konflikten, inden vi mødes. Det er vigtigt, at konfliktmægleren ikke
har dannet sig en mening om, hvem der kunne have ret, siger Jørn Nedergaard og fortsætter:

- Det handler nemlig ikke om at træffe en afgørelse om, hvem der har ret. Det handler om at
hjælpe parterne til at finde egne løsninger.

Sender manual for mediationen

Derefter går Jørn Nedergaard i gang med at arrangere det praktiske. Der skal findes et tidspunkt
og et sted, som passer alle.

- Det kan foregå hjemme hos en af parterne, eller det kan være et lejet kontor. Det skal vare være
et sted, hvor de føler sig godt tilpas og man kan tale uforstyrret.
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Derefter sender Jørn Nedergaard en bekræftelse til parterne. Han sender også informationer om
det, der skal ske under konfliktmæglingen.

- Det er en hel lille manual, så de kan forberede sig på, hvad de skal ind til. Det er også med til at
skabe tryghed, når de ved, hvordan det fungerer, siger Jørn Nedergaard.

Parterne får også en aftale, som skal underskrives, når de mødes.

Mødestedet gøres klar

På selve dagen for konfliktmæglingen, tager Jørn Nedergaard hen til det aftalte mødested i god
tid:

- Jeg sikrer mig, at rummet er lyst og venligt. Der skal være luftet godt ud, så der er masser af ilt.
Der skal være et bord, hvor parterne kan sidde over for hinanden og jeg for bordenden. Og så
skal der være vand, te, kaffe og frugt, så folk kan få noget frugtsukker.

Rammerne skal være på plads, så de ikke forstyrrer.

- Når parterne kommer, skal de kunne rette deres opmærksomhed mod konflikten og ikke noget
andet, siger Jørn Nedergaard.

Aftale underskrives

Når parterne ankommer, hilses der på hinanden.

- Det er helt op til parterne, hvordan de hilser. Nogen gange bliver der givet håndtryk på lang
afstand. Men parterne skal gøre lige, hvad de har lyst til. De skal ikke presses til noget, de ikke
bryder sig om.

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)

Jørn Nedergaard begynder med at give et kort oprids af, hvad formålet med konfliktmæglingen
er. Derefter bliver aftalen, som parterne har fået på forhånd, sendt rundt. Nu skal parterne
skrive under:

http://www.dr.dk/tv/program/rod-i-familien/artikler/saeson1/test_hvor_god_er_du_til_at_haandtere_konflikter.htm
http://www.dr.dk/tv/program/rod-i-familien/artikler/saeson1/konflikter_handler_om_foelelser.htm
http://www.dr.dk/tv/program/rod-i-familien/artikler/saeson1/gode_raad_til_at_haandtere_konflikter.htm
http://www.dr.dk/tv/program/rod-i-familien/artikler/saeson1/saadan_foregaar_konfliktmaegling.htm
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- Det er et form for ritual. Så er alle enige om, hvad vi gør - og at det er det, vi gør, siger Jørn
Nedergaard.

Konfliktmæglingen starter

Derefter går den egentlige konfliktmægling i gang.

- Jeg siger til dem, at vi nu har brug for at høre dem fortælle, hvad der er sket, og hvordan de har
det med det. Jeg lægger det helt åbent op, hvem der har lyst til at starte.

Og så er konfliktmæglingen i gang.

Der sættes ord på følelserne

Først fortæller parterne om deres oplevelse af konflikten. Og der sættes ord på alle de følelser, de
har omkring konflikten.

- Det er stærke følelser. Og hvis følelserne forbliver indestængte, bliver de til en tikkende bombe.
Det er meget vigtigt, at få den afmonteret. Ved at tale om følelserne fjerner vi stenen på vejen,
der forhindrer, at man ser, hvad man har brug for og hvilke løsninger, der er mulige.

Derfor bliver der også givet tid og plads til at tale følelserne igennem.

- Hvis man stadig er i følelsernes vold, kan man ikke være ærlig og ægte. Og hvis man går i gang
med at diskutere løsninger med mennesker, som er i følelsernes vold, bliver det meget vanskeligt
at finde løsninger. Og hvis man finder en løsning, kan man ikke være sikker på, at den holder.

Griber sjældent ind

Under konfliktmæglingen sørger Jørn Nedergaard for, at samtalen holder sig på rette spor:

- Hvis tingene kører i en uhensigtsmæssig retning, guider jeg i en hensigtsmæssig retning. På en
hensynsfuld måde; jeg skærer ikke nogen af. Jeg hjælper i en konstruktiv retning. Jeg giver plads
til, at folk skal give udtryk for deres følelser.

Ifølge Jørn Nedergaard er det faktisk sjældent, at parterne bliver deciderede ubehagelige over for
hinanden.

- De har allerede læst om personangreb i manualen, som jeg har sendt på forhånd. Og så gør det
en forskel, at man mødes ansigt til ansigt under trygge rammer.

Han har heller aldrig oplevet, at en rejste sig og gik.

- At forblive i følelsernes vold, kan gøre mere ondt, end at være i et rum, hvor der er forståelse,
varme og omsorg.

Resten kommer ofte af sig selv
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Når parterne har fået talt ud om deres følelser - og hørt den anden part tale om sine følelser- så
er konflikten faktisk godt på vej til at være løst:

- Når den første fase er vel overstået, kommer resten næsten af sig selv. Så er parterne i stand til
at møde hinanden og finde løsningerne.

Du kan læse om konfliktmæglingens fem faser på Jørn Nedergaards hjemmeside:
Mediationsprocessen (http://www.jornnedergaard.dk/ydelser/konfliktmaegling-
mediation/mediationsprocessen/).

Konflikten løses i løbet af tre til fire timer

En vellykket konfliktmægling varer som regel tre til fire timer, som afvikles i et stræk. Altså
samme dag.

Der er dog konflikter, som er så fastlåste, at man må mødes flere gange. Men det er sjældent. De
fleste konflikter løses i løbet af et møde.

- Og når parterne forlader hinanden efter en vellykket mediation, så sker det ofte med et kram.
Det er billedlig tal en kløft, der er blevet fjernet, siger Jørn Nedergaard.

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)

http://www.jornnedergaard.dk/ydelser/konfliktmaegling-mediation/mediationsprocessen/
http://www.dr.dk/tv/se/rod-i-familien/rod-i-familien-4-8
http://www.dr.dk/tv/se/rod-i-familien/rod-i-familien-4-8
http://www.dr.dk/tv/program/rod-i-familien/artikler/saeson1/saadan_foregaar_konfliktmaegling.htm#
http://www.dr.dk/tv/se/rod-i-familien/rod-i-familien-4-8
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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
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)
;

http://www.dr.dk/tv/se/rod-i-familien/rod-i-familien-3-8
http://www.dr.dk/tv/se/rod-i-familien/rod-i-familien-3-8
http://www.dr.dk/tv/program/rod-i-familien/artikler/saeson1/saadan_foregaar_konfliktmaegling.htm#
http://www.dr.dk/tv/se/rod-i-familien/rod-i-familien-3-8
http://www.dr.dk/tv/se/rod-i-familien/rod-i-familien-2-8
http://www.dr.dk/tv/se/rod-i-familien/rod-i-familien-2-8
http://www.dr.dk/tv/program/rod-i-familien/artikler/saeson1/saadan_foregaar_konfliktmaegling.htm#
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