
Følgende dialogkort er en del af værktøjskassen ”Forebyggelse af vold  

og konflikter på natvarmestuer, sociale caféer og væresteder”. Dialogkortene  

kan bruges på personalemøder eller i mindre grupper – til diskussion og  

refleksion. Der er i alt 10 kort med fokus på hhv. identifikation, forebyggelse, 

håndtering og læring af voldsomme episoder. Hvert kort tager udgangspunkt  

i et dilemma fra hverdagen.
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Et voldsomt skænderi

Der opstår et voldsomt skænderi mellem to gæster  
i værestedet – Jannik og Torben. Torben virker 
aggressiv og er provokerende overfor Jannik. Han 
råber højt og truer. Jannik tager til genmæle, og 
situationen er ved at komme ud af kontrol. 

De andre gæster ser nysgerrigt på, men efterhånden 
bliver situationen anspændt, og flere gæster trækker 
væk. En medarbejder forsøger at tale gemytterne til 
ro, men uden held. Endnu en medarbejder kommer 
til. Der står et par frivillige i køkkenet og ved ikke 
rigtig, hvad de skal gøre.

 Refleksion: 
 Hvad gør medarbejderne? 
 Hvad gør de frivillige?

Situationen løser sig, men de  
to medarbejdere, som var direkte 

involveret i konflikten, er noget rystede 
bagefter. 

De frivillige har ikke tidligere oplevet konflikter af 
den karakter og vil gerne tale med de ansatte om, 
hvad der skete. 

Nogle af gæsterne ser lidt fortabte og forskrækkede 
ud.

 Refleksion: 
 Hvordan tages der bedst hånd om situationen? 
 For medarbejderne? For de frivillige? 
 For gæsterne?

Dilemma 1
Håndtering



Ventetid

Klokken nærmer sig 22, og værestedet skal til at 
åbne – der står mange gæster klar til at komme 
ind og spise, sove, spille og slappe af. 

Én gæst, Tristan, virker særligt utålmodig og 
tripper for at komme ind. Tristan står helt forrest, 
og da døren åbner, kommer en anden gæst, Simon, 
løbende og skubber både til Tristan og den frivillige, 
der åbner døren. Tristan bliver meget vred og løber 
efter Simon ind på varmestuen. Simon og Tristan 
diskuterer højlydt, og alle de andre gæster står på 
sidelinjen og ser på. 

Den frivillige kommer på benene igen og er lettere 
fortumlet. Udover den ene frivillige er der én  
medarbejder på værestedet.

Efterfølgende er den frivillige, der blev skubbet, 
rystet og ked af det. Hun har været på værestedet  
i mange år og kender gæsterne godt. De andre 
gæster bliver påvirkede af situationen, og nogen 
begynder at blande sig og give deres mening til 
kende.

 Refleksion: 
 Hvordan tages der bedst hånd om den frivillige 

efter skubbet? Hvordan tages der bedst hånd 
om de øvrige gæster?

Dilemma 2
Håndtering

 Refleksion: 
 Hvad kan den frivillige  

og medarbejderen gøre  
i situationen? 



En misforståelse

Signe og Melissa, to gæster på værestedet,  
kommer ofte på kant med hinanden. 

De frivillige og medarbejderne på værestedet 
fornemmer, at konflikten stammer fra gaden. 
Melissa er overbevist om, at Signe har stjålet hendes 
rygsæk, og hun er meget vred. 

Signe vil ikke finde sig i beskyldningerne, og fordi  
de skændes højtlydt, kommer en frivillig hen til dem. 

Han siger, at der må være sket en misforståelse, 
men hertil svarer Melissa: – Du ved ikke en skid,  
du har ikke set noget. Kan du ikke bare blande dig 
udenom din fucking idiot? SKRID. 

De finder ikke rygsækken, Melissa fortsætter med  
at være meget grov overfor den frivillige, og Signe 
ender med at forlade værestedet. En medarbejder 
forsøger at dæmpe gemytterne, men Melissa er 
stadig meget frustreret over den forsvundne  
rygsæk. 

 Refleksion:  
 Hvordan passer man på den frivillige,  

der oplevede verbal vold? Hvordan lander 
situationen godt?

Dilemma 3
Håndtering

 Refleksion:  
 Hvad gør den frivillige? 
 Hvordan kan man bedst løse 

denne situation?
 



Grænseoverskridende  
adfærd

To gæster er meget berusede, og deres energi- 
og støjniveau er højt i forhold til de øvrige 
gæster. Alene dét skaber en lidt trykket 
stemning i fællesrummet. 

Malene, som er frivillig på værestedet, kommer ind 
med saftevand, og de to berusede gæster råber 
”flotte” og ”søde” efter hende i en nedladende 
tone. Malene ignorerer tilråbene, men da den ene 
gæst smækker hende bagi og tager rundt om hendes 
hofter, stivner hun og bliver meget utilpas. Hun 
vrider sig fri. 

Gæsten opfatter ikke, at Malenes grænse bliver 
overskredet, og han griner af det. 

Malene er chokeret og vil gerne hjem. En gæst 
kommer hen til Malene og spørger, om hun er okay. 
En anden frivillig henter kaffe til Malene, og hun 
sætter sig udenfor og ryger en cigaret. 

 Refleksion:  
 Hvordan kan de frivillige og medarbejderne  

på værestedet samle op efter situationen? 
Hvad kan de gøre for at forebygge, at lignende 
episoder opstår? 

Dilemma 4
Forebyggelse

 Refleksion:  
 Hvordan kan denne  

situation håndteres?  
Hvad kan Malene gøre?  
Hvad kan de øvrige medarbej-
dere og frivillige gøre? 



For lidt plads

På værestedet er der mange gæster, det er koldt 
udenfor, og pladsen er trang. Jens sidder i sofaen 
med sin taske, og ved siden af ham sidder Søren 
med sin taske. 

Jens føler sig utilpas ved, at Søren sidder så tæt på 
ham. – Ryk dig, du sidder så tæt på mig, siger han til 
Søren. Søren svarer, at der ikke er andre steder at 
rykke sig hen og bliver siddende. Jens bliver vred og 
fortæller Søren, at han var der først, og at Søren må 
gå. 

De frivillige opdager ikke diskussionen mellem Jens 
og Søren, fordi der er så mange på værestedet. 
Pludselig farer Jens op og smider Sørens taske på 
gulvet. Tasken rammer en vase på vejen, som også 
ryger på gulvet og går i stykker. 

 

Søren tager sin taske og vil finde en madras for 
natten, men alle madrasser er optaget, og Søren 
bliver endnu mere frustreret. Han fjerner en andens 
ting fra en seng og lægger sig ned. 

 Refleksion:  
 Hvordan kan man bedst hjælpe Søren?  

Og hvordan skal de frivillige og medarbejderne 
forholde sig til Jens?  
Hvordan kan de bedst muligt følge op  
på konflikten? 

Dilemma 5
Håndtering

 Refleksion:  
 Hvad kan de frivillige og  

medarbejderne gøre i denne 
situation?



Da bægeret flød over

Tina, som er frivillig på værestedet, møder ind til  
en nattevagt og går rundt og gør klar, til gæsterne 
kommer. Da værestedet åbner, vil Tina servere 
kaffe til en gæst, men hun taber både kaffe-
kanden og koppen. Samtidig er der meget støj 
og uro på værestedet denne aften. Det hele ramler 
for Tina, og hun bryder grædende sammen i være-
stedets køkken, med klud og gulvspand i hånden. 

Tina har følt sig presset over længere tid – corona 
har givet mange udfordringer og mere frustrerede 
gæster, som også har presset de frivillige. Tina har 
ikke oplevet direkte voldsomme episoder, men der 
har været en frustreret stemning på værestedet,  
og det har smittet alle – både medarbejdere,  
frivillige og gæster. 

Dilemma 6
Identifikation

 Refleksion:  
 Hvad kan lederen gøre  

her og nu?  
Hvad kan lederen gøre  
for at forebygge, at en  
medarbejder bryder sammen 
på baggrund af et øget pres  
på værestedet?



Forskellige holdninger 

Der er en kaotisk tilstand i værestedets ’stue’ – én 
af gæsterne bliver så vred på en anden gæst, at 
han slår ud efter ham, og et mindre slagsmål 
begynder. 

Der er to frivillige i stuen – Emma og Karl. Den ene 
medarbejder, der er på arbejde, er udenfor og ryge 
med et par gæster. Emma og Karl er derfor alene  
på værestedet. 

Karl trykker på alarmknappen, fordi der er opstået 
et slagsmål, men der går lidt tid, før medarbejderen 
kommer. Karl og Emma får gæsterne fra hinanden, 
og Emma beder begge gæster om at forlade være-
stedet og komme tilbage til en snak dagen efter. 
Men Karl bremser gæsterne og synes de skal blive 
på værestedet og tage en snak om, hvad der skete. 

Der er fortsat meget uro på værestedet, og de  
andre gæster diskuterer, hvad der skete. Emma  
og Karl diskuterer også, hvad der skete. De to 
hovedpersoner i konflikten går rundt i caféen og  
er frustrerede. Medarbejderen kommer og forsøger 
at forstå, hvad der er foregået. 

 Refleksion:  
 Hvad kan og bør medarbejderen gøre i denne 

situation? 

Dilemma 7
Læring

     Refleksion: 
 Hvad er Karl og Emmas  

bedste træk i denne situation? 
 Hvordan kan man arbejde med 

at have fælles retningslinjer  
for håndtering under og efter 
en voldsom episode? 

 Hvad er lederens rolle i  
situationen?



Provokerende adfærd

Karsten arbejder som frivillig på værestedet. Over 
en længere periode har en gæst, Solvej, haft en 
meget provokerende adfærd, især overfor ham. 
Det virker som om adfærden kommer ud af det 
blå, og det er typisk, når Karsten går rundt i 
fællesrummet. Enten skubber Solvej Karsten eller 
giver ham et lille spark over skinnebenet. Karsten 
har i længere tid ignoreret Solvejs skub og har ikke 
rigtigt taget de små episoder seriøst. 

En dag er lederen Ayse på værestedet og ser, 
hvordan Solvej umotiveret puffer til Karsten flere 
gange. Karsten ignorerer fortsat skubbene og de 
provokerende kommentarer. 

Lederen overværer et par episoder 
og spørger Karsten, hvad der foregår. 

Karsten ved ikke, hvorfor Solvej opfører sig 
sådan især overfor ham og slår det hen med, at 

det ikke er så slemt.

 Refleksion:  
 Hvad er lederens næste skridt ift. det,  

hun lige har set og hørt?  
Hvordan kan lignende episoder forebygges?  
Hvad er Karstens rolle i konfliktforløbet?  
Hvordan skal Solvej inddrages?

Dilemma 8
Forebyggelse



Hvordan bliver vi bedre?

En gæst på varmestuen bliver hurtigt vred og ryger 
tit ind i nogle ophedede diskussioner med de 
andre gæster og frivillige. 

En medarbejder på værestedet foreslår ved et 
personale- og frivilligmøde at tage en snak med 
gæsten om, hvad de som medarbejdere og frivillige 
kan gøre for at undgå, at hun ’kommer op i det røde 
felt’. 

Det synes de andre er en god ide. Medarbejderne 
præsenterer gæsten for ideen. Hun virker tøvende, 
men er ok med at tage snakken.

Dilemma 9
Læring

 Refleksion: 
 Hvad er næste skridt i  

denne læringsproces? 
 Hvad kan de frivillige og  

medarbejderne gøre for at få 
den mest konstruktive samtale 
med gæsten? 

 Hvordan kan gæsten føle sig 
bedst inddraget i den snak? 
Hvordan kan de andre  
medarbejdere og frivillige få 
gavn af den læring, der drages 
sammen med gæsten?



Casefilm: Vi skal alle 
sammen være her

Se filmen ”Vi skal alle sammen være her”  
og brug følgende spørgsmål til refleksion.  
Link: https://voldsomudtryksform.dk/film/
vi-skal-allesammen-vaere-her/ 

Dilemma 10
Forebyggelse

 Refleksion: 
 Beskriv situationen. 
 • Hvad er medvirkende til, at gæsten Kaya reagerer så voldsomt, som hun gør?
 • Hvad gør medarbejderen Line i situationen? Hvad bidrager til hhv. at optrappe og nedtrappe konflikten?
 • Hvilke andre muligheder havde Line i situationen?
 • Hvordan kan medarbejdere og ledelse på herberget arbejde med at drage læring af en episode som 
  denne for at forebygge, at lignende episoder opstår? 
 • Hvilke ændringer synes I, episoden bør give anledning til på herberget?
 • Hvordan arbejder I med læring af voldsomme episoder på jeres arbejdsplads?

https://voldsomudtryksform.dk/film/vi-skal-allesammen-vaere-her/
https://voldsomudtryksform.dk/film/vi-skal-allesammen-vaere-her/

