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CASE: 

Bag om ryggen 
 
Peter er leder af et værested for hjemløse, hvor filosofien er, at brugerne kaldes 
”gæster” og stedet skal være et frirum, hvor der ikke er krav om, at gæsterne absolut 
skal udvikle sig. De krav findes i rigelige mængder i den omkringliggende verden, 
mener både Peter og bestyrelsen. Fokus skal være på hyggeligt samvær og god kaffe. 
Stedet drives hovedsageligt af en flok frivillige, som er meget mangfoldige. Nogle har 
selv været hjemløse og ”gæster” i huset, mens andre er unge studerende, bl.a. Pia, 
som er i gang med at tage en uddannelse som socialrådgiver. Hun nyder, at stedet 
også er et frirum for hende. Her skal hun som frivillig bare bidrage med sit nærvær og 
ikke forsøge at observere, analysere og komme frem til konklusioner.  
  
En dag overhører Pia en af de andre frivillige, Jens, som selv har været både hjemløs 
og misbruger, sige til en af stedets gæster: ”Så tag dig dog sammen, mand! Hvad 
fanden vil du med dit liv? Du har s’gu så meget krudt i røven; det kan fanme’ ikke 
passe, at du skal gå i hundene. Bare se på mig! Jeg var s’gu langt ude, men jeg har 
da fået tag over hovedet”.  
 
I stedet for at blande sig samtalen, går hun til Peter, og fortæller, at hun synes, at 
både samtalens indhold og tone var upassende og i den grad et brud på husets 
værdigrundlag om at være et frirum. 
  
Peter spørger hende, om hun selv har sagt det Jens. Nej, det bryder hun sig ikke om; 
hun kender ham jo ikke særligt godt, og desuden må det være lederens opgave at 
tage sig af den slags. 
 
”Jeg vil rigtig gerne have dig til at hjælpe mig med en ting”, siger Peter så. ”Ja?” siger 
Pia lidt forfjamsket, men også glad, for hun vil gerne hjælpe og synes det er enormt 
fedt at være frivillig på stedet. ”Jeg vil gerne, at vi her på stedet har en kultur, hvor vi 
tør sige tingene til hinanden lige ud. Det kræver mod og tillid, det ved jeg godt. Men 
jeg ved, at vi kan få så meget igen, hvis vi gør det.”  
 
Pia er tavs. ”Vil du have mig til…” siger hun tøvende. ”Ja, jeg vil gerne have dig til at 
tage en snak med Jens. Men jeg ved godt, at det kan være svært – så derfor synes 
jeg, at vi alle tre skal tage en snak sammen om stedets filosofi om at være et frirum. 
Vil du være med til det?”. Pia liver helt op. Hun vil gerne hjælpe Peter, og hvis han er 
til stede tør hun godt tage en ærlig snak med Jens. 
  
Et par dage senere sidder Jens, Peter og Pia derfor sammen, og Peter forklarer, at han 
gerne vil tale om husets filosofi. Den er Jens med på, og Pia fortæller så, hvad hun 
oplevede den anden dag. ”Gjorde jeg det?” spørger Jens forundret, da hun fortæller, 
at han både bandede og svovlede og sagde til en af gæsterne, at han skulle tage sig 
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sammen. ”Pis, også – undskyld! Jeg ved det godt. Men jeg bliver s’gu træt af dem 
nogle gange. Hvad fanden, Peter, bliver du ikke også træt af det hele ind i mellem?” 
siger Jens. Peter svarer: ”Jo, til tider – og så går jeg en lang tur med hunden for at 
lade op. Det giver energi. Men det er vigtigt for mig, at vi ikke går ind i en 
sagsbehandlerrolle – det kunne du sikkert også godt fristes til, ikke Pia?” Pia nikker. 
Jens beklager sit udfald, og nævner, at han måske har brug for en pause.  
 
”Det kan godt være”, siger Peter, ”men kunne du ikke i stedet for at holde helt op 
tage køkkentjansen med madlavning i de næste par uger?”. ”Jo”, svarer Jens, ”det vil 
jeg gerne prøve. Må jeg så lave skipperlabskovs – det fik jeg altid hjemme hos min 
bedste?” ”Det vil jeg glæde mig til at smage” siger Peter med et smil. ”Også mig”, 
siger Pia, ”men jeg ved faktisk ikke rigtig hvad det er – noget med brasede 
kartofler…?”   
  
Diskussion 

● Kan I genkende noget fra jeres frivillige arbejde i casen her? 
● Hvad tænker I om Jens’ direkte facon og måde at kommunikere på?  
● Pia kan ikke selv lide at konfrontere Jens med hans brud på reglerne – og 

henvender sig derfor til Peter. Hvad tænker I om det?  
● Hvilken situationsbestemt ledelse udøver Peter her? 
● Hvad tænker I om Peters forslag om at Jens går i køkkenet i stedet for at holde 

pause?  
● Har nogen af jer stået i en situation, hvor I skulle konfrontere en anden frivillig, 

der ikke fulgte reglerne? Hvad skete der?  
 
Anbefaling 

• Formuler en anbefaling om ledelse af brugerfrivillige ud fra jeres diskussion og 
noter den på kortet. 


