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Tag en certificeret uddannelse 
som konfliktnavigatør, hvor du 
bliver specialiseret i at forebygge 
og håndtere konflikter i professionelle
sammenhænge.



Konfliktnavigatør

I konfliktfyldt farvand

Uddannelsen er for dig, der arbejder med konfliktfyldte områder. 
Det kan være som HR-medarbejder, arbejdsmiljørepræsentant, leder, 
advokat, boligsocial medarbejder, skolelærer, tillidsrepræsentant eller 
noget helt andet. Det afgørende er, at du motiveres af at arbejde profes-
sionelt med din egen rolle i og omkring mellem-menneskelige relationer. 
De mellem-menneskelige relationer er en til tider overset kilde til 
samarbejde, ansvarlighed og handlekraft.

Konfliktnavigatøren agerer i forskellige sammenhænge

Som konfliktnavigatør kan du varetage forskellige funktioner som 
ekspert, facilitator, vejleder og udvikler. Du bliver ikke blot i stand til at 
agere i egne konflikter, men også at hjælpe andre i konflikt og formidle 
viden om håndtering af konflikter.

Menneskelig og økonomisk værdi

Gevinsten ved at sætte professionelt ind over for destruktive konflik-
ter er typisk større trivsel og produktivitet - og mindre stress, sygdom 
og personaleudskiftning. Menneskelige og økonomiske ressourcer 
frigøres til at fokusere på kerneopgaven.

Specialist i konflikter

Målet er at specialisere dig i at håndtere konflikter og samarbejdsrela- 
tioner med en konstruktiv tilgang. Alt efter erhverv bliver du i stand til 
at forbedre det psykiske arbejdsmiljø, styrke ledelseskompetencer,  
tilgodese parters langsigtede interesser i konflikter, forbedre naboska-
bet i et boligselskab eller højne serviceniveauet i en virksomhed.

Konfliktnavigatøren har specialfaglig viden og kunnen i

— At vejlede og støtte mennesker i konflikt

— At analysere og intervenere i alt lige fra en interessekonflikt   

 mellem to parter til en strukturel konflikt i en organisation

— At håndtere en konflikt gennem mægling, forhandling og 

 samarbejde

— At rådgive HR-medarbejdere, ledere, klienter og andre 

 interessenter omkring konflikthåndtering

— At reflektere over din egen og andres måder at agere i konflikter

— At udvikle og implementere en effektiv konfliktstrategi hele vejen  

 gennem en organisation

Hvor der er mennesker, er 

der konflikter. Afhængigt af 

hvordan vi møder konflik-

terne, udvikler eller ødelæg-

ger de os.

”I min advokatpraksis 

bruger jeg dagligt en 

mæglende tilgang i mine 

klienters sager. Det giver 

ikke kun tilfredse klienter, 

men også tilfredse 

modparter.”

Trond Lexau, advokat.



Indhold

Styrk samarbejdet med en mæglende tilgang

Den mæglende tilgang har med tiden vundet gehør i dansk erhvervsliv, 
og det har ført til en større efterspørgsel på viden og uddannelse inden 
for området. Med en uddannelse som konfliktnavigatør bliver du  
specialiseret i den mæglende tilgang, hvor udgangspunktet er at for-
bedre relationer mellem mennesker – også når det er allersværest og 
tilliden og dialogen er i bund – samt at løse konflikter tilfredsstillende 
for alle parter.

Betydningen af relationer

Både relation og uenighed er omdrejningspunktet for en konfliktnavi-
gatør. Her adskiller den mæglende tilgang sig fra den juridiske tilgang, 
hvor fokus hovedsageligt er på det, parterne er uenige om. I mange 
konflikter i privat- og arbejdslivet er den mellem-menneskelige relation 
imidlertid helt grundlæggende for en langsigtet og udbytterig løsning 
og for det videre samarbejde.

Tværfagligt indhold

Indholdet er tværfagligt og centreret om menneskelige relationer fra 
forskellige relevante fagdiscipliner som: Konfliktmægling, forhandling, 
økonomisk teori, psykologi, sociologi, filosofi og kommunikation.

Dynamisk undervisning

Formen på uddannelsen er en vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, 
øvelser, træning, dialog og refleksion. Gennem hele forløbet sættes din 
og de øvrige deltageres erfaringer i spil i forhold til teorier og metoder.

På uddannelsen bliver du trænet i:

— At forstå de generelle mekanismer i konflikter med 
 udgangspunkt i dig selv

— At arbejde systematisk og forebyggende med 
 konflikthåndtering

— At bruge en effektiv og empatisk kommunikation over for  
 den arrige borger, den frustrerede medarbejder eller den   
 grådkvalte beboer

— At analysere konflikter og vurdere muligheder med 
 forskellige interventioner

— At træde til med akut bistand i vanskelige konflikter

— At bruge konflikthåndtering som ledelsesredskab

— At udvikle en konfliktpolitik og konfliktstrategi

— At udbrede kendskabet til konstruktiv konflikthåndtering 
 i alle led af en organisation

“Mie Marcussen formidler sit stof på en meget sympatisk og medrivende facon. Hun anvender relevante 

eksempler, som gør stoffet nærværende og formidler i et letforståeligt sprog uden ”bull-shit”. Man er 

ikke i tvivl om, at man befinder sig i et rum med en person, der ved, hvad hun taler om og som brænder 

for sit fag – men som samtidig er i stand til at inddrage sine tilhørere ved at reflektere over deres 

problemstillinger og udfordringer.” 

Lillian Rasch Madsen, Leder af Byggeri og Arkitektur, 

Frederiksberg Kommune

“Den mæglende tilgang 

har skabt konstruktiv 

ledelsesværdi for mig som 

leder af 90 medarbejdere 

i DR. Det har afgjort været 

med til at give de gode 

resultater.”

Lotte Boas, økonom og 

master i konfliktmægling

Styrk relationen.

Skab noget bedre.

Sammen!



Model 1  

Konfliktforståelse 

(2 dage med overnatning)

Model 2  

Kommunikation 

(2 dage)

Modul 3 og 4  

Konflikthåndtering 

(2 x 2 dage)

Modul 5  

Konfliktnavigatørens praksis 

(2 x 2 dage)

Modul 6  

Implementering 

(2 dage med overnatning)

—  Konflikters årsag og eskalering

—  Dimensioner i konflikter

—  Psykologiske adfærdsmønstre i konflikt, herunder 

     din egen konfliktadfærd

—  Konfliktnavigatørens virkefelt

—  Empatisk og effektiv kommunikation

—  Aktiv lytning og dialogiske kompetencer

—  Rammesætning i kommunikation

—  (Gen)opbygning af tillid og samarbejde mellem 

     personer og i grupper

—  Grundantagelser og værdier i mæglende fremgangsmåder

—  Konflikthåndterende processer – konfliktvejledende 

     samtaler, konfliktmægling og genoprettende processer,   

     forhandling

—  Tredjepartsintervention

—  Lederen som konfliktløser

—  Konfliktnavigatørens drivkraft, formål og succeskriterier

—  Den reflekterende praktikker

—  Påvirkning af interventionen

—  Projektioner i spil

—  Organisatoriske rammer for konflikthåndtering

—  Udvikling af en konfliktstrategi og konfliktpolitik

—  Fremlæggelser – deltagerne fremlægger deres idé 

     til implementering

Undervisningsforløb

Omfanget af uddannelsen

Uddannelsen er på 12 undervisningsdage fordelt over et halvt år med 
seks moduler. To af modulerne er med overnatning. Dertil skal lægges 
et eksamensmodul og et evalueringsmodul. På evalueringsmodulet 
mødes du med dit hold 2-3 måneder efter endt eksamen for at udveksle 
erfaringer; hvordan går det med at praktisere som konfliktnavigatør?

På de seks måneder, 

uddannelsen tager, 

bliver du fortrolig med 

metoder og teknikker til 

at skabe synergi mellem 

mennesker.

Modul 1

Læring om konflikters 

dynamik og eskaling

Modul 2

Fokus på kommuni-

kation i konflikter

Modul 3 + 4

Forskellige former 

for håndtering:

Konflikmægling

Forhandling

Vejledning

Genoprettende praksis

Modul 5

Fokus på egen rolle 

som konfliktnavigatør

Modul 6

Implementering af den

erhvervede viden

Konfliktnavigatør



Under

Uddannelsens aktive fase 

består af følgende:

1. teoretisk og pratisk under-

visning i konfliktområdet

2. imellem modulerne er der 

forberedelse som læsning 

af teori og opgaveløsning

3. udarbejdelse af esamens- 

opgave

4. eksamen

Læring

Et bedre udbytte af undervisningen

Læringsprocessen finder sted både før, under og efter uddannelsen. 
Du lærer ikke kun i undervisningslokalet, men i høj grad også ved 
at reflektere over egne og andres reaktionsmønstre før og efter
uddannelsen, og vi har derfor sammensat et forløb, der involverer 
dig på alle tre læringstrin.

Forberedelse på uddannelsen

Forberedelse før og under uddannelsen er afgørende for dit udbytte. 
Mellem hvert modul skal du løse mindre opgaver og læse cirka 50 sider. 
Til gengæld får du et aktivt og fagligt miljø, der støtter, udfordrer og 
udvikler dig.

Før uddannelsesstart bedes du udarbejde en foreløbig plan for, hvordan 
du tænker, at uddannelsen kan bruges og tilføre merværdi i dit virke. 
Derudover bedes du udarbejde en case vedrørende en konkret konflikt 
og udfylde en test om din adfærd i konflikter.

Eksamen efter selvvalgt emne

Eksamen giver dig mulighed for at specialisere dig inden for eget 
erhverv. Eksamen består af en afleveringsopgave om et selvvalgt kon-
fliktområde samt en mundtlig eksamination, der tager udgangspunkt 
i opgaven. Eksamen vurderes med bestået/ikke bestået og mundtlig 
feedback. Afleveringsopgaven kan enten være fem siders skriftlig tekst, 
video- eller lydoptagelse. For at blive certificeret konfliktnavigatør 
kræver det, at du bliver vurderet bestået af underviseren og en ekstern 
uvildig censor.

Mellem modulerne har  

du lejlighed til at bringe 

din nyerhvervede viden og 

kunnen i anvendelse.

Før

Det forberedende arbejde 

inden uddannelsesstart 

består af følgende:

1. observation af en konfllikt

2. udfyldelse af test i konf-

liktadfærd

3. Afklaring -hvordan 

forventer du umiddelbart 

uddannelsen skal skabe 

værdi i dit virke?

Efter

Efter uddannelsens 

afslutning arbejdes fortsat 

med implementering af 

den nyerhvervede viden.

Dette sker på et opfølgende 

kursusmodul af én dags 

varighed, hvor vi sparrer 

og erfaringsudveklser om 

din og de øvrige deltageres 

rolle som konfliktnavigatør.



Praktisk

Datoer

Der er holdopstart i januar og august. Holdene løber et halvt år til hen- 
holdsvis juni og december. Se de aktuelle datoer på marcussen-co.dk

Forudsætninger

Uddannelsen forudsætter en god portion nysgerrighed og refleksion og 
mod til at sætte dig selv i spil. Gennem hele forløbet lægges vægt på din 
og de øvrige deltageres aktive medvirken. En værdifuld del af læringen 
sker netop i samspillet mellem deltagerne.
Derudover kræves ingen særlige forudsætninger for at være med. 
Er du ordblind eller har handicap, der besværliggør dele af uddannel- 
sen, bedes du kontakte os – vi kan finde en løsning på det meste.

Pris

Prisen for uddannelsen er 39.500 kr. ekskl. moms og inkl. alt materiale, 
forplejning, overnatning.

Mulighed for mentorordning

Mentorordningen er til dig, der har brug for at supplere uddannelsen 
som konfliktnavigatør med praktisk erfaring som mægler. Vi tager 
mennesker i konflikt alvorligt, og for at du kan fungere som mægler i 
svært eskalerede konflikter, kræver det ekspertise. ”Konfliktmægler” 
er ikke en beskyttet titel i Danmark, og vi ser desværre eksempler på, 
at konflikter bliver forværret ved forkert brug af mægling. Ønsker du at 
fungere som mægler i svære konflikter, anbefaler vi, at du supplerer din 
uddannelse med en mentorordning.

I mentorordningen erfarer du mæglinger på nært hold og får afprøvet 
dine mæglingskompetencer med en erfaren mægler ved din side. 
Med en mæglers støtte og vejledning bliver du bedre rustet til at lede 
mæglinger på egen hånd. I samarbejde med dig tilrettelægger vi et indi-
viduelt forløb bestående af sidemands-oplæring, træning, supervision 
og faglig vejledning. Pris efter aftale.

Hvem  Ledere, arbejdsmiljørepræsentanter,  

  advokater, boligsociale medarbejdere,  

  tillidsrepræsentanter, HR-medarbejdere,  

  skolelærere og andre med interesse for  

  konflikthåndtering.

Hvor  København og overnatning i 

  Faxe Ladeplads.

Hvornår  Halvårig uddannelse med holdopstart i  

  januar og august.

Pris  39.500 kr. ekskl. moms, inkl. materialer,  

  forplejning og overnatning. Mulighed for  

  betaling over to regnskabsår.

Tilmelding Du får en tilmeldingsblanket ved 

  henvendelse til uddannelseskoordinator  

  Anja Gredal på anja@marcussen-co.dk  

  eller telefon +45 22 34 29 30.

Information For mere information kontakt:

  Underviser Mie Marcussen 

  mie@marcussen-co.dk

  +45 31 33 29 29

 

  Uddannelseskoordinator Anja Gredal  

  anja@marcussen-co.dk

  +45 22 34 29 30

  Du kan læse om Marcussen & Company 

  på marcussen-co.dk



Underviser

Konfliktmægler og formidler

Mie Marcussen er underviser på uddannelsen og indehaver af  
Marcussen & Company. Hun er uddannet cand.merc.jur. og master  
i konfliktmægling fra Københavns Universitet. Mie er desuden ekstern 
lektor i konfliktmægling og forhandling på Københavns Universitet  
og på Syddansk Universitet. 

Mie har mæglet i alle typer af sager fra drab og vold for politiet til na-
bostridigheder, samarbejdsvanskeligheder og erhvervssager. Hun har 
faciliteret processer med op til 100 mennesker. Igennem mange år har 
hun undervist og holdt foredrag for blandt andet private virksomheder, 
på skoler, i fagforeninger og hos kommuner. 
Tidligere har Mie arbejdet 10 år med personalejuridisk rådgivning 
og forhandling, herunder seks år i Dansk Industri. I denne tid har hun 
forhandlet mere end 500 mæglingsmøder for såvel store som små  
danske virksomheder. I Dansk Industri arbejdede hun også med  
psykisk arbejdsmiljø, CSR og integration. 

Mie bestrider tillidshverv som næstformand (tidligere formand) i 
Nordiske Mediatorer og har tidligere været rådsmedlem i Rådet for 
International Konfliktløsning (RIKO) samt formand for bestyrelsen  
i Center for Konfliktløsning.

Mie er medforfatter til 

bogen “Mellem os - ABC 

til konflikt”, der er udgivet 

på forlaget Frydenlund.

Marcussen & Company er 
eksperter i konflikter. 
Vi hjælper mennesker og 
organisationer med at få det 
bedste ud af interaktionen 
mellem mennesker.




