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Kilde: Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

K
Her er en illustration af en konfliktoptrapning:
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1. Konfliktløsning 
1. Dialog

2. Mediation/Konfliktmægling

3. Retsmægling

2. Retssag/Voldgiftssag

AGENDA
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• Dialog

• Rammer sættes selv (telefonsamtale, møde)

• Mediation/Konfliktmægling

• Uden for domstolene

• Retsmægling

• Udsættelse af verserende sag 

• Forligsmægling

• Ved domstolene – led i behandlingen af en civil sag

KONFLIKTLØSNING
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ADFÆRD

KONFLIKTLØSNING

• Hold den gode tone

• Vær høflig, men ikke underdanig

• Identificer, hvad der egentlig 
”trigger” konflikten (mangler der 
måske ”blot” en undskyldning)

• Identificer, hvad der er hver parts 
vigtigste udkom af konflikten (en 
appelsin kan deles på flere måder)
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• Definition af konfliktmægling/mediation (den refleksive 
model):

• ”En frivillig og fortrolig konfliktløsningsmetode, hvor en 
eller flere upartiske tredjepersoner hjælper parterne med 
selv at finde og forhandle sig frem til en for dem 
tilfredsstillende løsning gennem en struktureret proces. 
Mægler rammesætter og leder mæglingen, men træffer 
ingen afgørelse i sagen.” – Vibeke Vindeløv, 
Konfliktmægling

• Formål: At finde en løsning på parternes konflikt

• Fokus: At identificere parternes interesser og behov →
Tilfredsstillende løsning

• Parternes følelser og forståelse kan inddrages

HVAD ER MEDIATION?

MEDIATION
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Karakteristika:

• Frivilligt→ Parterne vælger selv at deltage/afslutte + indhold

• Også mægleren!

• Fortroligt → Parterne skal trygt kunne komme med 
indrømmelser mv. 

• Upartisk og neutral mægler

• Parterne skal selv finde en for dem tilfredsstillende løsning 
gennem forhandling

• Struktureret proces – ikke rigid

• Mægler må ikke træffe afgørelse i sagen → Faciliterende rolle

HVAD ER MEDIATION?

MEDIATION
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• Mediations processen på mæglingsmødet/mæglingsmøderne er 
inddelt i 6 faser

• Ikke rigid proces →Muligt at bevæge sig mellem faser

• Herudover proces før og efter mødet/møderne 

PROCESSEN  - OVERBLIK

MEDIATION

Aftalefasen
Forhandlings-

fasen
Løsnings-

fasen
Afgrænsnings

fasen
Oplysnings-

fasen
Åbning
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• Formål med fase før mødet: At træffe beslutning om, at mægling 
skal iværksættes samt at aftale rammerne for mæglingen

• Initiativ til mægling 

• Parterne søger i fællesskab kontakt til mægler

• Klausul i aftale foreskriver mægling

• Egnede sager til mægling:

• UP: Stort set alle konflikttyper, hvis parterne ønsker det

• U: Kan være tilfælde, hvor mægling ikke kan ske

• Hvis parterne ikke har rådighed over konflikten eller ikke kan indgå aftale

PROCESSEN  - FØR MØDET

MEDIATION
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• Åbningsmødet = Første mæglingsmøde, hvor alle parter samt 
mægleren er til stede

• Formål: Opbygning af tillid til mægler og mæglingsproces

• Sætte tonen, information om mæglingsprocessen, etablering af 
konstruktiv grundholdning

PROCESSEN  - ÅBNING

MEDIATION

Aftalefasen
Forhandlings-

fasen
Løsnings-

fasen
Afgrænsnings

fasen
Oplysnings-

fasen
Åbning
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• Oplysningsfasen = Samle information om konflikten

• Parterne skal hver især have mulighed for at fremføre deres 
opfattelse af konflikten

• Fakta kontra følelser

• Formål: Afdække de forskellige problemstillinger samt de 
bagvedliggende behov og interesser

PROCESSEN  - OPLYSNINGSFASEN

MEDIATION

Aftalefasen
Forhandlings-

fasen
Løsnings-

fasen
Afgrænsnings

fasen
Oplysnings-

fasen
Åbning
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• Afgrænsningsfasen = Finde frem til hvad der præcist skal findes 
en løsning på → Fælles problemformulering

• Hovedoverskrifter – Ofte hensigtsmæssigt

• Mægler indtager ofte en meget aktiv og styrende rolle

• Formål: Fælles overblik over det, som er blevet afdækket om 
konflikten, så enighed kan opnås om den kommende 
mæglingsproces

PROCESSEN  - AFGRÆNSNINGSFASEN

MEDIATION

Aftalefasen
Forhandlings-

fasen
Løsnings-

fasen
Afgrænsnings

fasen
Oplysnings-

fasen
Åbning
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• Løsningsfasen = Kreativ fase, hvor der udvikles løsningsforslag

• Så mange løsningsforslag som muligt

• Brainstorming

• Uden stillingtagen

• Mægler skal afholde sig fra at komme med forslag

PROCESSEN  - LØSNINGSFASEN

MEDIATION

Aftalefasen
Forhandlings-

fasen
Løsnings-

fasen
Afgrænsnings

fasen
Oplysnings-

fasen
Åbning
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• Forhandlingsfasen = Mere konkret fase → Parterne skal vurdere 
og evt. kombinere de fremkomne forslag

• Kritisk, realistisk sans kombineret med kreativ sans

• Mæglers opgave at hjælpe parterne til at justere forventninger

• Udfærdiges udkast til aftale

• Formål: At parterne nærmer sig hinanden, så de kan forhandle 
løsninger, der er realistiske og imødekommer begges interesser

PROCESSEN  - FORHANDLINGSFASEN

MEDIATION

Aftalefasen
Forhandlings-

fasen
Løsnings-

fasen
Afgrænsnings

fasen
Oplysnings-

fasen
Åbning
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• Aftalefasen = Aftalen skal endeligt præciseres og formaliseres

• Mæglingsaftale ≠ Aftale, som kan gennemtvinges retligt

• Hensigtserklæring

• Tilfredshed

• Processuel tilfredshed – Direkte deltagelse

• Psykologisk tilfredshed – Haft mulighed for at udtrykke følelser

• Indholdsmæssig tilfredshed – Mægler bør deltage aktivt i at sikre, at 
aftalen er indholdsmæssigt tilfredsstillende

• Underskrivelse og udlevering af aftalen

• Formål: At sikre, at aftalen kan realiseres 

PROCESSEN  - AFTALEFASEN

MEDIATION

Aftalefasen
Forhandlings-

fasen
Løsnings-

fasen
Afgrænsnings

fasen
Oplysnings-

fasen
Åbning
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• Mægleren spiller ikke længere en rolle → Parterne har ansvaret 
for, at aftalen efterleves

• Evt. opfølgning – mægler ikke forpligtet hertil

• Ofte ingen sanktionsmuligheder – medmindre besluttet som del 
af aftalen

PROCESSEN - EFTER MØDET

MEDIATION
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• Udgangspunkt for retsmægling:

• ”Retten kan efter anmodning fra parterne 
udpege en retsmægler til at bistå parterne med 
selv at nå frem til en aftalt løsning på en tvist, 
som parterne har rådighed over” – RPL § 272

• Frivilligt→ Alle parterne skal anmode herom

• Parterne er de centrale aktører og har 
afgørende indflydelse på retsmæglingen
(forløb, indhold og resultat)

HVAD ER RETSMÆGLING?

RETSMÆGLING
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• Parterne skal selv nå frem til en løsning

• Retsmægleren har en faciliterende rolle – kun 
undtagelsesvist evaluerende rolle

• Fortroligt→ Beskyttelse mod at oplysninger 
efterfølgende kan bruges mod parten i den 
verserende sag, hvis ej forlig

• Formål: At finde en løsning på parternes konflikt

• Undgår herved dom med ”taber” og ”vinder”

HVAD ER RETSMÆGLING?

RETSMÆGLING
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PROCESSEN - OVERBLIK

RETSMÆGLING

Retsmægling
afsluttes

Et/flere 
retsmæg-

lingsmøder

Retsmægler
udpeges

Vurdering af 
egnethed

Anmodning 
om 

retsmægling

Verserende 
sag
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• Sag som verserer ved byret, landsret eller Sø- og 
Handelsretten

• Hvis retsmægler udpeges → Den verserende sag 
udsættes på gennemførelse af retsmæglingen

• Retsmæglingsmøder er IKKE retsmøder i den 
verserende sag!

PROCESSEN – VERSERENDE SAG

RETSMÆGLING

Retsmægling
afsluttes

Et/flere 
retsmæg-

lingsmøder

Retsmægler
udpeges

Vurdering af 
egnethed

Anmodning 
om 

retsmægling

Verserende 
sag
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• Alle parter skal anmode om retsmægling

• Frivillighed

• Parterne er de centrale aktører og har 
afgørende indflydelse på retsmæglingen
(forløb, indhold og resultat)

PROCESSEN – ANMODNING OM RETSMÆGLING

RETSMÆGLING

Retsmægling
afsluttes

Et/flere 
retsmæg-

lingsmøder

Retsmægler
udpeges

Vurdering af 
egnethed

Anmodning 
om 

retsmægling

Verserende 
sag
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• Retten vurderer, om en sag er egnet til retsmægling

• Vil ofte være egnet

• Ikke egnet hvis:

• Der foreligger konkrete omstændigheder, som gør retsmægling
mindre hensigtsmæssigt eller betænkelig i sagen

• Fx væsentlig magtubalance

• Sager mod offentlige forvaltningsmyndigheder om deres 
myndighedsudøvelse

PROCESSEN – VURDERING AF EGNETHED

RETSMÆGLING

Retsmægling
afsluttes

Et/flere 
retsmæg-

lingsmøder

Retsmægler
udpeges

Vurdering af 
egnethed

Anmodning 
om 

retsmægling

Verserende 
sag
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• Som retsmægler kan udpeges:

• En dommer eller fuldmægtig, som er udpeget 
til at fungere som retsmægler

• En advokat, som er antaget af 
Domstolsstyrelsen til at fungere som 
retsmægler

• Upartisk – samme habilitetskrav som dommere

PROCESSEN – RETSMÆGLER UDPEGES

RETSMÆGLING

Retsmægling
afsluttes

Et/flere 
retsmæg-

lingsmøder

Retsmægler
udpeges

Vurdering af 
egnethed

Anmodning 
om 

retsmægling

Verserende 
sag
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• Forløbet fastlægges af retsmægleren i samråd med parterne

• Mæglingen er IKKE begrænset af sagens processtof 

• Normalt fire faser: 

PROCESSEN – ET/FLERE RETSMÆGLINGSMØDER

RETSMÆGLING

Indledningsfase

• Enighed om formål og 
fremgangsmåde om 

retsmægling

Udredningsfase

• Parterne redegør for 
ønsker/forventninger

Mæglingsfase

• Forhandles og 
præsenteres 

løsningsforslag

Slutfase

• Opnås enighed om 
aftalevilkårene

Retsmægling
afsluttes

Et/flere 
retsmæg-

lingsmøder

Retsmægler
udpeges

Vurdering af 
egnethed

Anmodning 
om 

retsmægling

Verserende 
sag



25

• 3 muligheder for afslutning af retsmægling:

1. Parterne når frem til en løsning på tvisten → Udenretlig forligsaftale 
eller retsforlig → Den verserende sag hæves helt eller delvist

2. Retsmægleren bestemmer det → Den verserende sag ved retten 
fortsættes

• Hvis nødvendigt for at hindre, at parterne indgår en aftale, der indebærer 
strafbare forhold eller strider mod ufravigelig lovgivning

• Hvis retsmægleren skønner, at en part er ude af stand til at varetage sine egne 
interesser, eller hvis magtubalance

3. En af parterne anmoder om det → Den verserende sag ved retten 
forsættes

PROCESSEN – RETSMÆGLING AFSLUTTES

RETSMÆGLING

Retsmægling
afsluttes

Et/flere 
retsmæg-

lingsmøder

Retsmægler
udpeges

Vurdering af 
egnethed

Anmodning 
om 

retsmægling

Verserende 
sag
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PROCESSEN - OVERBLIK

RETSSAGEN

• Stævning (medio marts)
• Svarskrift (medio april)
• Telefonisk retsmøde (medio maj)
• Replik (primo juni)
• Duplik (primo juli, evt. forventet frist-

forlængelse til primo august)
• Påstandsdokumenter (oktober/ november)

• (november/december, 
½ - 1 dag i retten)

• (december/januar 2020)

2019
Marts

2019
Maj

2019
Juli

2019
September

2019
November

2020
Januar

2019
December

2019
Oktober

2019
August

2019
Juni

2019
April

DOMSAFSIGELSE

STÆVNING/
FORBEREDELSEN STARTER

HOVEDFORHANDLING

FORBEREDELSEN 
SLUTTER

FORBEREDELSE HOVEDFORHANDLING DOMSAFSIGELSE
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• RPL § 148 a: 

• ”Borgerlige retssager […] anlægges og behandles ved anvendelse af 
en digital sagsportal, som domstolene stiller til rådighed. Enhver 
skriftlig henvendelse om sagen skal ske på domstolenes 
sagsportal…”

• www.minretssag.dk

• Sagskridt foregår på sagsportalen (”sende/indlevere til retten”)

• Indlevering af stævning, svarskrift, andre processkrifter, 
dokumenter, bilag, anke/kære mv. → Alle sagsdeltagere får adgang

• Retten kommunikerer gennem sagsportalen

• Rettens meddelelser, indkaldelser, frister, retsbøger, domme

• Parterne kan tilgå sagen og holde sig orienteret

• Kan tilgå sagen, sende dokumenter, oprette dokumenter

PRAKTISK

RETSSAGEN

http://www.minretssag.dk/
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TAK FOR I DAG
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CHRISTINA STEEN
PARTNER

Dir: +45 33344217
Mob: +45 52344217
E-mail: cst@horten.dk

Christina Steen har et indgående kendskab til 
erstatnings- og forsikringsretlige forhold i 
erhvervsrelaterede tvister. Christina beskæftiger sig 
særligt med tvister inden for produktområdet Financial 
Lines (professionsansvar, bestyrelses- og 
direktionsansvar, kriminalitets- og cyberforsikringer). I 
kraft af sit arbejde med professionsansvarssager har hun 
beskæftiget sig med en række retsområder, idet 
repræsentation af advokater, revisorer og tekniske 
rådgivere har  berøringsflade med adskillige 
retsområder.

Karriere
Partner, Horten, 2018
Advokat, Horten, 2014
Advokat, AIG, 2013
Møderet for Højesteret, 2012
Advokat, Advokatfirmaet Erritzøe, 2006-2013
Mediator, Advokatsamfundets mediatoruddannelse, 
2009
Møderet for landsret, 2007
Advokatbeskikkelse, 2005
Advokatfuldmægtig og advokat, Codan Forsikring, 
2001-2006, herunder udstationering til 
Advokatfirmaet Fisch-Thomsen & Partnere, 2004-
2005
Fuldmægtig, cand.jur., Arbejdsskadestyrelsen, 2000

Uddannelse
Cand.jur., Aarhus Universitet, 2000

Specialer
Forsikrings- & erstatningsret
Kommercielle tvister & voldgift
Retssager


