
Nabostøj og konfliktmægling



Ordentlig resonans til min 

væg….

Hård lukning af døren til 

badeværelset…. 

Smæk med klappen til 

toilettet og bank på

væggene med nogle 

genstande…..



Det kan sagtens gøres 

diskret og støjfrit!

Jeg håber, at I kan gøre 

noget ved det! 

Og at den generende adfærd 

stopper!



Lyde fra naboens liv, som ud fra det beskrevne må antages 
at stamme fra en helt normal og acceptabel adfærd.

Lyde, som opleves som problematiske, fordi de ikke 
harmonerer med, er forskellige fra eller er forstyrrende for 
ens egen levevis, døgnrytme, kultur, idealer osv.



Klager over naboens
dagligdagsstøj er velegnede til
mægling og konflikthåndtering

Fokus på relationen og dialog
fremfor løsninger på støjen

Især ved en eskaleret konflikt …



En konflikt er en uoverensstemmelse mellem to eller 
flere parter som skaber en spænding i den enkelte

Konflikter er et livsvilkår. Der findes ikke gode eller 
dårlige konflikter. Det er måden de håndteres på, som er 
afgørende for, om de udvikler sig konstruktivt eller 
destruktivt.



Konflikttrappen- konflikteskalering 
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Uoverensstemmelse Spænding
↓ ↓

Sagen Relationen
↓ ↓

Uenighed/enighed Mistillid/tillid
↓ ↓

Forhandling Dialog



MÆGLING

Mægling er en struktureret proces som skal hjælpe parterne ned 

ad konflikttrappen, så de ikke længere ser hinanden som 

fjender, men som mennesker/ naboer, der skal finde en for dem 

begge tilfredsstillende løsning på et problem.

I mæglingen arbejder vi med relationen, før vi taler om 

problemet. 



Boligkonflikten

Boligkonflikten (november 2015 til december 

2018)

Gratis og uafhængig konfliktmægling, hvis konflikt med en nabo. 

Støttet af Trygfonden- fsb, Lejerbo, DAB, Vibo, 3B og 

Boligselskabet Sjælland – og Københavns Universitet

Der blev gennemført 113 mæglinger. Der blev udfyldt 102 

spørgeskemaer – altså en svarprocent på lige over 45 %. 

90,7 % af konflikterne havde varet i over 4 måneder, inden de 

nåede til mægling.



Boligkonflikten

Årsager, der hyppigst er nævnt som værende 

en del af konflikten:

46,8 % Støj fra børn

37,4 % Anden larm fra boligen

29,0 % Larm fra voksne

21,5 % Chikane

22,1 % Måden man taler sammen på



Mæglingens betydning for konflikten

Forud for mæglingerne følte 34,6 % af beboerne sig i høj 

eller meget høj grad tilpas i deres bolig. Efter mæglingerne, 

var dette tal steget til 53 %.

66,1 % af de deltagende beboere var inden mæglingen 

meget eller delvist uenige med modparten. Dette faldt til 15,2 

% efter mæglingen.



Beboernes oplevelser af mægling som metode

93,3 % af de deltagende beboere vurderer, at de i meget høj 

grad, i høj grad eller i nogen grad får opfyldt deres 

forventninger. Tilsvarende udtrykker 

84,6 % af de deltagende beboere, at de vil anbefale mægling 

til andre i boligorganisationen.



Obs på

Er problemet vokset? Er det støjen, som er omdrejningspunkt 
eller er det relationen?

At arbejde med spænding/ relation kan være vejen til mere 
tilfredsstillende og holdbare løsninger 

Håndteringen af disse klager- Giver den skuffede forventninger?



Råd til håndering

Personlig kontakt frem for skriftlig kommunikation
Aktiv lytning
Hjælp til at adskille problem fra relation
Klagevejledning – hvad kan du forvente/ hvad kan du gøre


