
Mediation –  
Effektiv og konstruktiv 
konfliktløsning

Mediation er den hurtige og effektive måde at løse konflik
ter på uden retssag eller voldgift. Konflikten løses ved 
dialog, som parterne har indflydelse på under hele forløbet. 
Målet er at nå frem til en løsning, som alle parter er tilfredse 
med.

*  Prisen er udtryk for et gennemsnitligt honorar til mediator samt honorar for parts
advokaternes tilstedeværelse under mediationen.

Mediator hjælper parterne og deres rådgivere til selv at finde og forhandle sig frem til en løsning 
på konflikten.

Kilde: Mediation i et samfundsøkonomisk perspektiv, Qbis Consulting, 2016.

Mediation 2-3 mdr.

Forligsforhandlinger 5 mdr.

Retssager  16 mdr.

Voldgifter 19 mdr.

Mediationsinstituttet
Vesterbrogade 32
1620 København V
+45 39 39 00 66
mediationsinstituttet.dk

Hvad er Mediationsinstituttet? 
Mediationsinstituttet er en selvejende institution, der tilbyder konstruktiv konfliktløsning uden retssag eller  
voldgift. Mediationsinstituttet er stiftet af Advokatsamfundet og støttet af brancheforeningen Danske Advokater  
og repræsenterer landets bedste og mest erfarne mediatorer inden for en bred vifte af juridiske specialer.  
Derudover rådgiver instituttet om mediation, afholder kurser og udpeger kvalificerede mediatorer til alle typer sager. 

Mediation bevarer relationen
Ved mediation hjælper mediator parterne og deres rådgivere til selv at 
forhandle sig frem til en løsning. Derved løser man fortidens tvister og ser 
fremad, så man bevarer samarbejdsrelationen mellem parterne.

Mediation er god forretning
Ved mediation bliver konflikten ikke afgjort af en tredjepart i en langtrukken 
retssag eller voldgift. Parternes advokater er rådgivere og medspillere i 
hele processen. Mediation er derfor god forretning både for parterne og 
for de rådgivende advokater.

Mediation er fremtiden
Mediation bruges mere og mere i de øvrige EUlande, USA og Australien i 
kommercielle tvister. Det er rimeligt at forvente, at udviklingen også 
kommer til Danmark som en integreret del af lovgivningen og erhvervsli
vets standardaftaler. Mediation er fx allerede blevet en del af det nye 
ABsystem herhjemme.

En kortere proces
Når konfliktløsning trækker ud, koster det dyrt i forsinkede 
projekter, tabt omsætning eller skadet omdømme. Mediation 
løser gennemsnitligt en konflikt på 23 måneder mod eksempel
vis 19 måneder i voldgifter.

Det kosteffektive alternativ
Mediation koster i gennemsnit 50.000 kr. mod eksempelvis 
314.000 kr. i voldgifter. Danske virksomheder bruger årligt 8 %  
af deres samlede overskud efter skat på juridiske konflikter.
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