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MEDIATION SOM MULIGHED

MEDIATION SOM MULIGHED er en bogserie, 
som består af en række antologier med essays 
om flere forskellige temaer, der alle knytter sig til 
konflikthåndtering i forhandlinger. 
Den bredt sammensatte kreds af forfattere, der 
alle er eksperter inden for emnet, deler ud af 
deres viden og indsigt. Med denne serie får du 
som læser et bredt indblik i filosofien bag me-
diationsmetoden og samtidigt et bud på, hvordan 
mediation kan bruges til konfliktløsning. 

En mediatororienteret tilgang til forhandlinger 
kan åbne op for nye synsvinkler hos parterne, 
der under forløbet forventes at være aktivt 
handlende i modsætning til en mere traditionelt 
orienteret tilgang, hvor det kun er de professio-
nelle parter, der er på banen. 

Bøgerne i serien Mediation som mulighed sætter 
dig i stand til at reflektere over, hvad en media-
tororienteret tilgang kan bidrage med i forhold 
til en traditionel retssagsbehandling.

I serien er foreløbig udkommet

Partsadvokatens rolle 

Konflikthåndtering i IT projekter 

Konflikthåndtering af sager om fast ejendom 
og byggeri 

Conflict Management in the Family Field and in 
other Close Relationships

Antologierne er illustreret med den anerkendte 
fotograf Sisse Jarners flotte fotocollager.
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