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Indledning

Cisco 1 er en multinational virksomhed med fokus på teknologi og innovation, der årligt afholder deres
“Global Problem Solver Challenge”-konkurrence. 2 Konkurrencen belønner innovative idéer og koncepter, som kan afhjælpe økonomiske, sociale og miljømæssige problemstillinger på verdensplan, herunder
blandt andet fattigdom, global opvarmning, uddannelse og sundhed. Med et fokus på Internet of Things
(IoT), digitale teknologier og tilgængelig data er Cisco’s mål at forbedre 1 milliard menneskers liv inden
2025. 3 Konkurrencen inkluderer hele verden, og formålet er at at finde frem til, hvordan nyudviklet teknologi kan afhjælpe problemstillinger i hele verden og skabe en positiv udvikling.
FN’s verdensmål (Sustainable Development Goals) 4 for 2030 danner, med samme formål om at skabe en
bedre verden, rammen for en fælles plan for verdens fred og velstand, både for mennesker, dyr og planeten. De 17 bæredVygtige udviklingsmål fokuserer alle FN’s lande om at samarbejde mod samme mål. 5
Verdensmålene beskrives ud fra problemer som f.eks. omhandler misbrug, psykisk sygdom, fattigdom og
udsatte i samfund overalt i verden.
Et generelt og stigende problem verden over er hjemløshed og i takt med at byerne vokser, gør hjemløsheden det også. 6 En anden grund til at tallet er steget er på grund af de massive indflytningsstrømme
fra lande som Syrien, Afghanistan og Irak. I 2015 vurderede FN, at der på globalt plan var over 100 millioner hjemløse i verden. I FN’s menneskerettigheds erklæring, artikel 25, punkt 1, står det beskrevet, at alle
har ret til en bolig, men der findes ikke en global definition på, hvornår man er hjemløs. Dette betyder,
at det kan være en vanskelig sag at optælle antallet af hjemløse på verdensplan. I Danmark bruger man
ETHOS-definitionen 7, stillet af Den europæiske hjemløseorganisation FEANTSA. 8 Definitionen indeholder
8 punkter, hvoraf de fleste omhandler, at man overnatter eller opholder sig et sted i korte perioder ad
gangen. 9 Disse punkter gør sig gældende, når der foretages officielle optællinger af hjemløse i Danmark.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

https://www.cisco.com
https://cisco.innovationchallenge.com/cisco-global-problem-solver-challenge-2019
Ibid
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
Ibid
https://yaleglobal.yale.edu/content/cities-grow-worldwide-so-do-numbers-homeless
https://socialministeriet.dk/media/18823/hjemloeshed-i-danmark-2017.pdf
https://www.feantsa.org/en
https://faktalink.dk/titelliste/hjemlose
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Problemområde
I 2017 blev der registreret over 6.635 hjemløse i Danmark. 10 Dette tal steg med
8% fra 2015. Mange hjemløse finder ly i herberger, hos familie og venner eller i
natvarmestuer, men i Danmark overnatter op mod 600 hjemløse på gaden, også
om vinteren. 11 Mange af herbergerne har ofte ikke plads nok til de mange hjemløse og må i nogle tilfælde afvise dem. Zoneforbudet 12 for hjemløse i Danmark har
gjort det sværere for de hjemløse at opholde sig bestemte steder, og de risikerer
udvisning af den pågældende kommune samt eventuelle bøder. Mange hjemløse
kæmper samtidig med for eksempel psykisk sygdom og misbrug, hvilket kan gøre
det svært for dem at leve et almindeligt liv. 13 Disse er også ofte grunden til, at de
hjemløse ender uden tag over hovedet. 14 I mange tilfælde er det også et problem
for de hjemløse at modtage hjælp og gennemføre behandling for misbrug eller
sygdom, fordi de ikke har den samme selvindsigt, som mange andre har. 15

10
11
12
13
14
15

https://www.sfi.dk/temaer/hjemloeshed/
http://www.husforbi.dk/undervisning/hvad-er-en-hjemloes/
http://www.justitsministeriet.dk/nyt-og-presse/nyhedsbrev/2018/nyhedsbrev-af-2-marts-2018
Bilag 2: Telefoninterview med Michelle fra Kirkens Korshærs Herberg
https://www.sfi.dk/nyt/nyheder/artikler/hjemloeshed-kommer-sjaeldent-alene/
Bilag 2: Telefoninterview med Michelle fra Kirkens Korshærs Herberg

•

6.635 er registreret
hjemløse i DK

•

1273 af dem er ml
18-24 år

•

8% stigning i
antallet af
hjemløse i 2015

•

Op mod 600
overnatter på
gaden året rundt

•

Omkring 75% er
mænd

•

Ca. 80% har dansk
baggrund
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Project goal
Målet for projektet er at udarbejde et digitalt koncept som inden 2021 kan forbedre
livet for 20 procent af danske hjemløse.

Problemformulering
Hvordan kan man gennem en digital løsning og Internet of Things skabe bedre
levevilkår for hjemløse?

Undersøgelsesspørgsmål
•

Hvad er den generelle befolknings holdning til hjemløse?

•

Hvordan ser en gennemsnitlig hjemløses liv ud?

•

Hvem har interesse i at forbedre hjemløses levevilkår, og hvorfor?

•

Undersøg hvilke teknologier hjemløse har adgang til.

3

Metodologi
QISH 16
Overordnet for projektet har vi valgt, at
arbejde med QISH som projektstyringsmetode. QISH tillader os kronologisk at
arbejde i opdelte faser hvor der først arbejdes divergent i udforskning af viden, og
derefter konvergent når den opsamlede
viden indsnævres til en løsning. QISH danner altså, gennem projektet, rammerne for
hvad der arbejdes med.

SCRUM 17
Vi har benyttet os af SCRUM som projektstyringsværktøj, hvor vi har kunne styre
projektets forskellige faser, samt evaluere
vores fremskridt, problemstillinger mm. Vi
formår ved hjælp af SCRUM at strukturere projektet, og komme frem til det bedst
mulige resultat.

Desk Research 18
Vi har valgt at gøre brug af Desk Research
for at danne et overblik over emnet,

16
QISH (http://qish.dk/)
17
Scurm (https://www.scrum.org)
18
Desk Research (https://www.managementstudyguide.com/desk-research.htm)

samt anskaffe baggrundsviden til projektforløbet. Derudover vil vi gennem Desk
Research kunne skaffe informationer, som
vi ikke ville kunne nå at finde frem til selv
gennem interviews og lignende.

og eksperter, som er blevet gennemført
over telefon eller email. Vi har brugt denne
metode til at få et andet syn på problemstillingen og dens aktualitet, samt for at få
en ekspertvurdering.

Interessentanalyse 19

Benchmarking 21

Vi udarbejder, under projektet, en interessentanalyse for at fastlægge, hvem der
har interesse i, eller påvirkes af projektet.
En interessentanalyse sikrer, at projektets
formål, mål og succeskriterier er attraktive
for interessenterne.

Vi har valgt at udarbejde en Benchmark analyse, for at danne overblik over hvordan
andre koncepter, der drejer sig om
deleøkonomi eller sociale ydelser, opstiller deres features. Vi kan bruge analysen
til at blive inspireret til vores løsning, samt
drage konklusioner på, hvad der fungerer
godt og mindre godt i de eksisterende koncepter.

Kvantitativ undersøgelse
Vi har benyttet os af kvantitativ undersøgelsesmetode, herunder spørgeskemaer, som vi har udsendt til potentielle
respondenter primært gennem sociale
medier. Vi har benyttet denne metode til at
be-/afkræfte generelle synspunkter, samt
give et overblik over den potentielle målgruppe.

Kvalitativ undersøgelse 20
Vores arbejde har også involveret kvalitative interviews med relevante fagpersoner

Value Proposition Canvas 22
Vi har valgt at bruge Value Proposition
Canvas til at definere vores målgruppes
behov og udfordringer. Vi deler den op, så
vi udfører første del, Customer Segment,
i vores Insight-rapport, og den anden del,
Value Proposition, i vores Solution-rapport. Value Proposition Canvas er med til
at skabe en direkte forbindelse mellem
vores insights og vores løsning.

19
Interessentanalyse (https://www.mannaz.com/
da/kurser-og-uddannelser/projektledelse/projektmodel/
analysefasen/interessentanalyse/)
20
http://metodeguiden.au.dk/alfabetisk-oversigt/
generelle-metodiske-overvejelser-og-problemstililnger/
kvalitativ-metode/

21
https://www.e-conomic.dk/regnskabsprogram/
ordbog/benchmarking
22
https://www.youtube.com/watch?v=ReM1uqmVfP0
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Analyser
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Målgruppe
Vi har i denne opgave valgt at arbejde med målgruppen danske hjemløse. Vi har taget udgangspunkt i at definere hjemløse ud fra ETHOS-klassifikationen 23 som definerer begrebet
hjemløs ud fra 4 overordnede kategorier:
•
•
•
•

Utilstrækkelig bolig
Usikker bolig
Boligløs
Uden opholdssted

ETHOS-klassifikationen definerer altså en hjemløs som
værende en person uden fast bopæl.

Interessentanalyse
Interessentanalyse giver et indblik i, hvem der påvirkes og interesserer sig for hjemløses forhold og levevilkår. Vi har anvendt desk research for at indhente informationer omkring
de forskellige organisationer, foreninger samt Københavns
kommune.

SAND - De hjemløses landsorganisation
SAND er en organisation for hjemløse samt tidligere hjemløse. SAND indgår i den politiske debat omkring afskaffelsen af hjemløshed og interesserer sig for at skabe bedre
levevilkår for dem som stadig lever et liv på gaden. 24 Organisationen følger derudover op med tidligere hjemløse, og
sørger for, at de fortsat er på den rette vej.

Hus Forbi
Hus Forbi en landsdækkende avis og en forening som tjener
et dobbelt formål. De prøver at skabe debat og dialog, som
medierne ikke vil dække. Hus Forbi er de hjemløses talerør
til politikerne, myndighederne og den almindelige dansker
omkring deres behov, ønsker og holdninger. Hus forbi har
også det formål at gøre hjemløse til sælgere, så de kan tjene
deres egne penge, som skal være et alternativ til tiggeri og
kriminalitet. Hus forbi har ca. 3000 hjemløse sælgere. 25

23

https://www.feantsa.org/download/dk___6107244137913944168.pdf

24
25

http://www.sandudvalg.dk/side/om-sand
http://www.husforbi.dk/om/hus-forbi/
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Røde Kors

Delkonklusion

Røde Kors hjælper hjemløse gennem projektet ’Hjem til dig’,
som gør det muligt at tilknytte hjemløse til værtsfamilier eller
-personer, som vil åbne deres hjem. Røde Kors driver samtidig også forskellige tiltag herunder væresteder, herberger
for kvinder og omsorgscentre både i København og Århus,
hvor de tager imod syge hjemløse, som har brug for akut
pleje. Røde Kors har også i Hus Forbi’s lokaler etableret en
sygeklinik og cafe for de hjemløse. 26

På baggrund af vores interessentanalyse kan vi konkludere,
at der i forvejen er mange tiltag, der er med til at forbedre
hjemløses levevilkår. Disse består både af større organisationer og mindre kommunale tiltag, men alle disse tiltag har
samme mission; nemlig at hjælpe hjemløse gennem livet på
bedst mulig måde. Dog kan vi også konkludere, at flere af
disse organisationer, bl.a. herbergerne, er under pres på grund af stigende efterspørgsel, især om vinteren.

Herberger/Københavns Kommune
Københavns kommune har forskellige tilbud til hjemløse med
særlige sociale problemer. Hjemløse kan frit gå til et enkelt
herberg og bede om botilbud i en midlertidig periode. Botilbuddet tilbyder de hjemløse en opholdsplan, hvor de hjemløse kan søge hjælp omkring deres problemer. Herbergerne
mangler dog ofte plads til de mange hjemløse 27, hvilket ofte
betyder at de må overnatte på gaden. 28

26
https://www.rodekors.dk/vores-arbejde/socialt-arbejde/hjemloese
27
Bilag 2: Telefoninterview med Michelle fra Kirkens Korshærs Herberg
28
http://nyheder.tv2.dk/samfund/2018-02-25-overfyldte-herberger-sender-hjemloese-ud-i-kulden
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Brugerundersøgelser
For at undersøge den generelle befolknings holdning til
hjemløse har vi udarbejdet et kvantitativt spørgeskema,
hvormed vi har indsamlet svar fra 189 respondenter. 29 Vi vil
ud fra denne information konkludere, hvad den generelle
befolknings holdning til hjemløse er.
Vi kan på baggrund af vores brugerundersøgelse konkludere,
at folk er overvejende villige til at donere penge, mad og drikke samt tøj til de hjemløse. Respondenterne var derimod i
meget lav grad tilbøjelige til at lade en hjemløs overnatte i
deres hjem. De primære årsager til dette var, at respondenterne ikke ville føle sig trygge ved at h “Jeg skulle ikke have
noget, kun god samvittighed” ave en fremmed overnattende
i hjemmet. Dernæst er de også bange for, at den hjemløse vil
stjæle og de vil samtidig være generet af uhygiejne. 30
Respondenterne var meget splittet omkring at stille deres
bad til rådighed for en hjemløs, men størstedelen af respondenterne var villige til at dele overskydende mad fra et måltid
med en hjemløs. 31
Størstedelen af respondenterne udtrykker generelt, at de
ikke forventer en service til gengæld for at hjælpe en hjemløs.

“Jeg skulle ikke have noget, kun god samvittighed”
I forbindelse med det sidste spørgsmål om Airbnb, ville 57%
af respondenterne ikke vælge at udleje sit hjem via. Airbnb,
hvorimod 42% gerne ville. Det er her tydeligt, at respondenterne er mere tilbøjelige til at ville udleje deres hjem via
Airbnb frem for at tilbyde en hjemløs overnatning.

Delkonklusion
Vi kan ud fra vores kvantitative empiri indsamling konkludere, at den almindelige dansker er villig til at hjælpe hjemløse ved at give dem hjælp i form af mad, drikke, penge og
tøj. Vi fandt også ud af, at mange af vores respondenter var
parate til at hjælpe en hjemløs uden at få nogen form for
belønning. Dog er det nødvendigt at forholde sig kritisk til
om, hvor troværdige svarende til spørgeskemaet er og om
97.9% i virkeligheden ville dele mad med en hjemløs.
Udover det er den almindelige danskers opfattelse af hjemløse meget negativ, da der var mange af vores respondenter,
der overhovedet ikke var villige til at have hjemløse inde i
deres hjem. De vil ikke føle sig trygge, og de vil være generet
af de hjemløses hygiejne.
Vores løsning bør derfor forsøge at påvirke den almindelige
danskers synspunkt på de hjemløse.

29
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CShW0Q4PZYt8896AUNnJ5wU7ILppeXVUdsraGWW32lU/edit?usp=sharing
30
Bilag 1: Kvantitativt survey
31
Bilag 1: Kvantitativt survey
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Ekspertinterviews
For at få et bedre indblik i, hvilke udfordringer eksperterne, i
dette tilfælde ansatte og medlemmer af hjælpeorganisationer og herberger, ser som de største udfordringer for hjemløse, valgte vi at foretage en række interviews. Eksperterne
er enige om, at der er en lang række udfordringer for de
unge hjemløse. Da vi spurgte Bent, ansat hos ungeherberget
Kofoeds Kælder, hvad han så som den største udfordring,
udtalte han:
“Ja der er flere, så det er måske ikke så enkelt endda, men
skulle jeg vælge ét, så må det være Boliger med mere eller
mindre pædagogisk støtte.” 32
Michelle, socialrådgiver på Natcaféen, fortæller også at ventetiden på boliger og botilbud er lang. Derudover er det også en udfordring at finde passende boliger til de skæve typer, som de
hjemløse ofte er.
“Det kan være svært for hjemløse at indgå i normale omgivelser, med naboer. De forstår ofte ikke offentlige breve og
indkaldelser fra kommunen, og derfor bliver de sanktioneret
og mister deres penge og lejlighed.” 33
Bent nævner ydermere, at der ligge en stor udfordring i det faktum, at der er mangel på ressourcer i psykiatrien, som resulterer
i at de unge udsatte ofte ender på gaden. Derudover er der lange
32
Bilag 2: Interview med Bent M. Kristensen - Kofoeds Kælder (Herberg
for unge)
33
Bilag 2: Telefoninterview med Michelle fra Kirkens Korshærs Herberg

ventetider på den støtte, som de unge udsatte kan modtage. Fra
man bliver godkendt til støtten til man modtager den, kan det
tage op til flere år, hvor de unge udsættes yderligere mens de
venter på støtte, og potentielt udvikler et misbrug eller forværrer
et eksisterende. Et andet vigtigt element i interviewet med Bent,
var at når de unge udsatte, ikke har steder at overnatte, må de
ofte henvises til steder, hvor de hurtigt bliver hvirvlet ind i miljøet
med mere “hårde” hjemløse. Han udtaler, at en af de største udfordringer er:
“At vi ofte akut må henvise til varmestuer, hvor de unge hjemløse
må sove i sovesale med øvrige ofte hårde hjemløse”.
Hos Kirkens Korshærs Herberg oplever de ofte, uden god vilje, at
måtte afvise hjemløse fordi de ikke har plads. De har også, især
om vinteren, for mange overnattende og boende på herberget
og natcaféen i uoverensstemmelse med bygningernes brandsikkerhed. Michelle nævner også, at zoneforbudet gør, de hjemløse
utrygge for at skulle sove på gaden, hvis de bliver afvist på herbergerne. Kirkens Korshær oplever, at størstedelen af de hjemløse er mænd i 40 års alderen, men at antallet af unge hjemløse er
et stigende problem. De kan, på herberget, ofte se at en hjemløs
har brug for en bestemt støtte, men de ved at det ofte er svært
for den hjemløse at indse. Det er i den forbindelse også svært
for den hjemløse at tage imod hjælp fra andre, hvis de ikke kan
se sig selv modtage psykiatrisk støtte eller behandling for misbrug. Michelle siger derimod, at de oplever at mange private tilbyder deres hjælp og plads, i form af f.eks. campingvogne, som de
hjemløse kan overnatte i. Michelle mener, at det varierer, om de
hjemløse tager imod denne hjælp, men at det i høj grad måske er
nemmere for dem. Hjælpen skal til gengæld være let tilgængelig
for den hjemløse.
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“Det handler meget om, hvor tilgængelig hjælpen er for dem. For
hvis de skal ind og søge og vente, så er det ikke så nemt. Det skal
være der, hvor de er.”
I forhold til hjemløses adgang til teknologi fortæller Michelle, at
hun oplever, at de hjemløse ofte har en smartphone og at de går
meget op i at lade den op til brug i dagtimerne, dog mister de ofte
deres telefon.

Interview med Kim
Allan
Hjemløs og formand i SAND
For at opnå en større indsigt i oplevelsen af at være hjemløs har
vi snakket med Kim Allan, som både har været hjemløs i 27 år
og er Formand i SAND - De Hjemløses Landsorganisation. Han
fortæller om hans egen oplevelse af at være hjemløs, og at mange
hjemløse oplever, at resten af befolkningen har mange fordomme
omkring dem.

Kim fortæller også, at man som hjemløs oplever mange tabuer
omkring det at være hjemløs, og at en del af arbejdet i SAND er
at gøre op med disse tabuer. Dog er det svært at få andre til at
forstå, at man som hjemløs er normal, men er havnet et svært
sted og har brug for en hjælpende hånd. Behovet for hjælp er
stort, og han mener at mange hjemløse, inklusiv ham selv, ville
være villig til at tage imod hjælp fra private.
I forhold til hjemløses adgang til teknologi, har de fleste hjemløse en smartphone med adgang til internettet. De der ikke har
en smartphone har ofte adgang til computere på Natcafeerne og
bostederne.

Delkonklusion
På baggrund af vores interviews kan vi konkludere, at de hjemløse
får det sværere, især om vinteren. Derudover er tendensen på
herberger og bosteder, at der er mangel på opholds- og sovepladser og at mange hjemløse, unge som ældre afvises og må sove på
gaden eller i hårde miljøer. Det er i de forskellige interviews klart,
at de fleste hjemløse ikke vælger det hjemløse og udsatte liv af
egen fri vilje, men at mange ender på gaden på grund af misbrug
og sygdom. Derudover er fordomme og tabuer omkring hjemløse
også et problem, og den hjælp som kan tilbydes de hjemløse bør
være let tilgængelig for dem. Vi kan også konkludere, at brugen af
smartphones er hyppig og prioriteret blandt de hjemløse.

“Der er mange almindelige mennesker, der ser på hjemløse
og tænker at det er hjemløses egen skyld at de bor på gaden.
Mange er hjemløse ved et uheld, ikke med vilje.”
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Benchmark
For at blive inspireret til hvordan vores løsning kunne fungere, har vi opstillet en benchmark for at se på, hvilke
funktioner på en række services vi mener fungerer godt. Se den fulde version i Bilag 4.
Skemaet rangerer en række features på forskellige services som overordnet alle indebærer en form for deleøkonomi.
Deleøkonomi forstås som en privatperson der sælger, bytter, deler eller lejer et produkt eller service. Skemaet
rangerer hver enkelt feature på en skala fra 1-5, hvor 5 vurderes som værende bedst muligt.

Lokation/

Info

Afstand Tilgængelighed

Ratingsystem/
Pris

Service

Kommentarer

AirBnB

5

5

3

3

5

Freemi

3

3

5

3

-

EatWith

5

5

2

4

5

Delkonklusion
Generelt set virker det rigtig godt, når man har et visuelt indblik i, hvor de service man leder efter ligger geografisk.
Altså er det meget bedre at have et kort, der viser i hvilket område en service ligger, end at man bare får af vide at
den ligger inden f.eks. 3 kilometer.
Derudover virker det bedst, når der er mest muligt relevant information tilgængeligt, samt mulighed for at sortere
ud fra denne. Det er desuden også rart at have et indblik i hvem afsenderen af et opslag er, samt et ratingsystem
hvor man har mulighed for at læse om andres oplevelser.
Prismæssigt skal det give mening, hvordan priserne er opstillet, og der skal være klar mulighed for at søge efter
prisniveau, hvis dette er relevant.
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Gains

Mad

Uafhængig af samfundet (ikke betale skat,
ikke betale regninger)
Tøj
Bad

Costumer
Jobs
Skaffe mad

Hjælp fra
organisationer

“Tjene” penge

Finde et sted at
sove om natten

Holde varmen
Hygiejne

Komme på benene
Finde et job

Pains

Misbrug

Kulde

Økonomi
Forfrysninger

Traumatiserende
Ensomhed

Utryghed
Tabu

Finde en bolig der
passer til dem

Value Proposition
Canvas
På baggrund af vores interviews og desk research
har vi udarbejdet et Value Proposition Canvas for
at identificere den hjemløses udfordringer og ønsker. Canvaset viser den hjemløses basale behov
og hvad der ønskes at opnås i løbet af en dag på
gaden. Samtidig vises de pains og gains der gør
sig gældende ved at være hjemløs i Danmark. Disse kan vi fortsat arbejde videre med til udformning af den løsning, som søger, at løse nogle af de
jobs hjemløse dagligt har. Vi bør derfor i solution
fasen tage Value Proposition i brug for at sørge
for, at vores løsning både løser nogle essentielle
jobs for de hjemløse, men løsningen skal også
lette nogle af de pains som opleves.

Hjemløs

Fordomme

12

Konklusion
Vi kan konkludere, at vi, for at finde frem til hvordan vi gennem en digital løsning og Internet of Things kan skabe bedre levevilkår for hjemløse, skal tage højde for disse centrale
indsigter.
Først og fremmest har den almindelige dansker fordomme over for hjemløse, men vil gerne
hjælpe. De vil bl.a. gerne give penge, mad eller donere tøj, men stiller sig dog mere kritisk
over for at tilbyde overnatninger. Vi kan derfor konkludere, at løsningen skal tage højde
for, i hvilket omfang en bruger vil involveres i hjælpen.
Dernæst har vi fundet af, at hjemløses hverdag kan være udfordrende; bl.a. pga. herberger
og bosteder med mangel på opholds- og sovepladser, der i stigende grad må afvise hjemløse. Derudover kan vi konkludere, at de fleste hjemløse ikke selv har valgt det, og i mange
tilfælde er endt på gaden pga. misbrug og sygdom. Til slut er der mange fordomme, der
ikke ligefrem kommer den enkelte hjemløse tilgode.
En anden indsigt er, at mange organisationer, foreninger og herberger er meget interesserede i hjemløses levevilkår, og har mange tiltag kørende, som forsøger at forbedre
situationen. Pga. manglende ressourcer er det dog ikke altid muligt, at følge disse ønsker
til døren.
I forhold til vores muligheder for en løsning, har vi derudover fundet ud af, at de fleste
hjemløse har adgang til enten smartphones eller computer gennem natcaféer eller herberger, og prioriterer det højt. Dette lægger op til flere muligheder for en platform til en
evt. løsning.
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Bilag
1. Kvantitativ undersøgelse
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2. Ekspertinterview

1
Respondent
Navn : Bent M. Kristensen
Beskæftigelse : Bent arbejder på Kofoeds Kælder,
som er et kontaktsted og botilbud for unge, der
er udsat for hjemløshed. Interviewet tager udgangspunkt i et fokus på unge danske hjemløse.
I = Interviewer
R = Respondent
I : Hej Bent. Vi har nu samlet en række spørgsmål.
Tusinde tak for at du gider at tage din tid til at svare på
spørgsmålene. Spørgsmålene lyder som følger: Vores
målgruppe er de unge hjemløse.
I : Hvad ser I som værende de største udfordringer for
hjemløse i Danmark? Boligmangel
R : For dyre boliger, svært at komme ind på arbejdsmarked, mangel på sengepladser i Psykiatrien,
sanktioneringer af udsatte hjemløse, i den tro, at
så skal de nok indordne sig ! personlig støtte til den
enkelte hjemløse. For lange ventetider til de unge der
er godkendt til støtte…det kan tage år fra man bliver
godkendt til støtte og til man får den pga manglende
pladser.. dvs en del unge som bliver godkendt til
støtte og bolig …netop fordi de er meget udsatte unge
hjemløse…skal lige være hjemløs ca1-1½ år endnu Før
hjælpen kommer..det er langt tid når man er udsat,
og jeg vil påstå man er nok blevet endnu mere udsat

og har fået endnu flere nederlag, misbrug mistillid til
systemet ect i ventetiden
I : Hvad er jeres største udfordringer i forbindelse med
at yde hjælp til hjemløse?
R: Unge hjemløse, om de bør indlægges på psyk, ikke
bliver det pga pladsmangel, eller om de bliver indlagt
og efter kort tid bliver udskrevet til gaden!
R : At vi ofte akut må henvise til varmestuer hvor de
unge hjemløse må sove i sovesale med øvrige ofte
hårde hjemløse ect ( disse varmestuer åbner ofte først
sent om aften.. der mangler derfor natvarmestuer for
unge hjemløse ( indtil herbergerne for unge har plads)
I : Hvis du skulle vælge et kriterium som hjemløse har
størst mangel på, hvad skulle det så være?
R : Ja der er flere så det er måske ikke så enkelt endda
men skulle jeg vælge eet så må det være Boliger med
mere eller mindre pædagogisk støtte.
I : Hvilke muligheder har hjemløse når de besøger jer?
Tilbyder I overnatning, mad, et bad osv.? Eller andet?
R : Vi er et kontaktsted med tilknyttet herberger, så
først og fremmest giver vi mad, bad, tøj, samtale, herefter guide til hvor de kan søge herberger, kontakt til
kommunen, sundhedsvæsen ect.
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I : Oplever i ofte mangel på plads hos jer?
R : Ja pt ca 6 måneder
I : Siger i nej til hjemløse, der kommer og spørger om
plads, selvom i har plads? I så fald, hvorfor?
R : Vi siger sjældent nej, og gør vi henviser vi altid til
andre herberger, årsager kan være alder, da vores
målgruppe er 18-29 år
I : Hvad oplever i er en typisk profil for de hjemløse i
hjælper? Køn, alder osv.
R : De læner sig meget op af vive´s statistikker ca 80%
mænd 20% kvinder alder gnst ca 23 år ( målgrupper
18-29)
Ofte misbrug hash, mange af de unge mænd har
ADHD. De ser sig ikke selv som hjemløse i den klassiske forstand, de vil gerne ud af situationen, de er
flove, de fleste ligner andre unge, de bruger de fleste
af deres penge på at skjule de er hjemløse ved feks
tøjkøb ect. Stort set alle har haft dårlig opvækst, ingen
eller meget lidt kontakt til forældre.
I : Har i noget indblik i hvilken teknologi hjemløse
typisk har adgang til? Har mange f.eks. smartphones,
computer, almindelige telefoner osv.

bruger facebook og andre mediermm. De tager evt
qvick lån .. eller køber brugte mobiler
I : Ved du hvad hjemløse får af økonomisk hjælp fra
staten?
R : SU. Eller kontanthjælp om de søger, men møder de
ikke på efterudd eller samtaler ect kan de blive sanktioneret.. trods de fleste nok ville have svært passe
skole mm om man sov på hovedbanegården ect..( iflg
loven kan man ikke sanktionere udsatte, men det sker
ret ofte, da det er et tolkningsspørgsmål hvornår man
er udsat !
I : Mange hjemløse lider af psykiske sygdomme, har du
erfaring med at det er sygdomme som er opstået efter
de er blevet hjemløse? Eller før?
R : Begge dele.
I : Forestiller du dig at hjemløse ville tage imod privat
hjælp? Altså blive inviteret ind i private hjem for et
måltid, et bad, en seng eller andet?
R: Ja nogen ville, der er pt et projekt der hedder hjem
til dig, som netop gør dette, det udspringer fra engelsk
koncept kaldet Night stop.

R : De har ofte mobil el smartphone,..gode til pcér
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2

Respondent

sanktioneret og mister deres penge og lejlighed.

Navn : Michelle
Beskæftigelse : Michelle arbejder som socialrådgiver på Natcaféen som er en del af Kirkens korshærs
Herberg. Michelle fortæller at dette herberg tager
imod hårdt udsatte hjemløse, hvor man gerne må
være aktiv misbruger og psykisk syg.
Interviewet tager udgangspunkt i et fokus på danske
hjemløse.

I : Hvad er jeres største udfordringer i forbindelse med
at yde hjælp til hjemløse?

I = Interviewer
R = Respondent
I : Hvad ser I som værende de største udfordringer for
hjemløse i Danmark?
R : Ventetiden på at få et sted at bo kan tage lang tid
for en hjemløs. mange hjemløse benytter natcafeer og
herberger, men at finde den rigtige bolig som passer
til skæve personligheder. nogle ender med at komme
ud i boform som slet ikke passer dem. Det resulterer i
at de mister boligen igen. Økonomien kan være svær.
Der forskellige former for støtte, men det kan være
svært for de hjemløse at tage imod hjælp. Der er ofte
ikke nogle skæve løsninger, hvor man kan være misbruger eller psykisk syg. Det kan være svært for hjemløse at indgå i normale omgivelser, med naboer. Det
er ofte også svært for de hjemløse at forstå offentlige
breve og indkaldelser fra kommunen, derfor bliver de

R : Det er meget individuelle problemer de har. Hvis
man har været bolig indstillet før kan det være svært
at blive indstillet igen. Hvis de er meget syge har de
ofte ikke den samme selvindsigt. Vi kan ofte se at de
har brug for støtte, som psykiatrisk hjælp, men de ikke
selv er dér. De har svært ved at føle sig klar til at få
hjælp.
Man skal møde dem der hvor de er, for at imødekomme deres behov og for at kunne hjælpe dem
bedst muligt.
I : Hvilke muligheder har hjemløse når de besøger jer?
Tilbyder I overnatning, mad, et bad osv.? Eller andet?
R : Vores herberg er lidt delt op.
Hergerget: Midlertidig boform, man får et værelse +
kontaktperosn. Man betaler husleje. Man får hjælp til
at få en permanent bolig, botilbud og misbrugsbehandling.
Natcaféen: Akut hjælp til hjemløse der går på gaden
hele dagen. Sover der for natten, hvor de får en sovepose, mad, madras. Om morgen prøver man at tale
med dem og prøver at finde ud af hvordan man kan
hjælpe dem. Derefter går de på gaden igen. Her er 1
bad til 30 mennesker. Det er vigtigt at opfylde basale
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behov, et bad, rene strømper osv.
Botilbud 108: Permanent bolig. De får deres egen lejlighed. Folk som man vurdere aldrig kommer til at bo
i deres egen bolig. De har brug for at o p et botilbud
resten af deres liv.
Ungeindsats: Det samme som et herberg men for
unge hjemløse op til 30 år.
I : Oplever i ofte mangel på plads hos jer?
R : Ja! især om vinteren, allerede nu er der mange. Der
kommer altid flere end hvad der er plads til, hvilket er
en kæmpe udfordring. Det er uforsvarligt at lade folk
sove udenfor. Vi gør alt for at undgå at skulle sende
folk væk.
I : Siger i nej til hjemløse, der kommer og spørger om
plads, selvom i har plads? I så fald, hvorfor?
R : Vi må i virkeligheden have 30 hjemløse hos os. Vi
gør alt for at skulle uden om lodtrækning. Vi har og
ofte flere end vi har plads til. Vi prøver at finde andre
muligheder til dem hvis vi ikke har plads eller gøre
dem klar til gaden med soveposer, kaffe og mad. Det
nye zoneforbud gør at hjemløse er nervøse for at sove
på gaden og de kan blive udvist for København i flere
måneder. Vi sender nogle gange folk afsted. pga. af at
vi skal overholde brandsikkerheden og nogle på grund
af tolerance, altså vold.

I : Hvad oplever i er en typisk profil for de hjemløse i
hjælper? Køn, alder osv.
R : Mænd i midt 40’er. Ikke så mange kvinder, men
det varierer meget. Der kommer også flere unge
hjemløse. Meget forskel på herberger og natcafeer. Vi
prøver at sende de unge videre for ikke at havne i det
hårde miljø vi har her hos os - for at de ikke får dårlige
relationer.
I : Har i noget indblik i hvilken teknologi hjemløse
typisk har adgang til? Har mange f.eks. smartphones,
computer, almindelige telefoner osv.
R : Næsten alle har en telefon, men forskellige telefoner. Det er mest smartphones, men de mister dem ofte.
Computer har de ikke rigtig på samme måde. De går
meget op i at få opladt telefoner i løbet af natten, så
de har dem til dagen.
I : Hvis de ikke selv har disse, er det noget de tilegner
sig adgang til andre steder? Hvor/hvad/hvordan?
R : Vi plejede at have to computer, men de er ødelagte
lige nu, men vi skal have to nye.
I : Ved du hvad hjemløse får af økonomisk hjælp fra
staten?
R : Størstedelen af de danske hjemløse får kontanth20

jælp.
I : Mange hjemløse lider af psykiske sygdomme, har du
erfaring med at det er sygdomme som er opstået efter
de er blevet hjemløse? Eller før?
R : Jeg synes meget at det er noget ligger tilbage til
barndommen. Det er forskeligt hvornår det går op for
dem. Nogle kan gå længe med det uden at vide det.
I : Forestiller du dig at hjemløse ville tage imod privat
hjælp? Altså blive inviteret ind i private hjem for et
måltid, et bad, en seng eller andet?
R : Jeg tror det vil variere. Man ser også at privatpersoner der hjælper med campingvogne, hvor der
kommer nogle hjemløse. Det handler meget om hvor
tilgængelig hjælpen det er for dem. For hvis de skal ind
og søge og vente så er det ikke så nemt. Det skal være
der hvor de er. Det skal være nemt for dem at tilgå.
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3. Interview med Kim Allan
Navn : Kim Allan

Kim Allan har både været hjemløs i 27 år og er Formand i
SAND - De Hjemløses Landsorganisation.

I = Interviewer
R = Respondent
I : Hjemløs i hvor lang tid?
R : Jeg har været hjemløs over 26 år. 26-27 år.
I : Hvordan synes du det er at være hjemløs?
R : I starten tænkte jeg ikke meget over det, men nu kan
jeg næsten ikke leve uden.
I : Hvad oplever du som de største udfordringer ved at
være hjemløs? Mangel på sted at sove, mad osv.
R : Det er en udfordring at blive modarbejdet af kommunen. Man mangler forståelse for at man er hjemløs og
ikke nødvendigvis passer ind i de “normale” rammer.
I : Hvis du havde mulighed for at få hjælp med noget,
hvilken slags hjælp kunne du tænke dig? - Gratis mad,
tøj, bad, overnatning andet?
R : Jeg kender vejen rundt og ved hvor jeg skal finde
hjælp. Det er mest praktiske ting man har brug for.
Hjælp til at finde en alternativ form for bolig som passer
til mig. En almindelig lejlighed passer ikke til mig.

I :Ville du i den forbindelse modtage hjælp fra private?
R : Ja, det ville jeg nok. Behovet er der. Dem du møder på
gaden prioriterer deres misbrug frem for mad. I SAND
oplever vi at de meget gerne vil have den mad vi kommer med, i kommer altid af med alt.
I : Har du en mobiltelefon/smartphone? Hvilken slags?
Kan den gå på nettet? Apps?
R : Jeg har en smartphone, det er de fleste som har en
smart. Men der er også nogle der ikke har. E-boks er en
udfordring for dem som ikke har en smartphone eller
adgang til nettet. Natcafeer og bosteder har computere.
I : Er der steder som tilbyder hjælp til hjemløse som du
tit besøger?
R : Theklavej Morgencafeen. Her kommer 100-200
mennesker om dagen men det handler også meget om
hvornår man har fået penge.
Kim Allan er Formand I SAND - De hjemløses landsorganisation og vi stillede ham derfor nogle spørgsmål
omkring hans arbejde.
I : Kan du hurtigt sætte nogle ord på hvem du er og hvad
dit arbejde i forbindelse med hjemløse går ud på?
R : Jeg er blevet formand ved et tilfælde i en bestyrelse
på 9 stykker. Jeg holder sammen på dem alle sammen,
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da de fleste er hjemløse eller udsatte ligesom mig selv
og måske lige skal lige have en hjælpende hånd. Jeg sidder også i udsatterådet på Frederiksberg og er de hjemløses talerør.

ville være et praktiskt stykke værktøj til pårørende og
hjemløse.

I : Hvordan oplever du det ser ud at være hjemløs i Danmark lige nu?
R : Der er mange tabuer, mange forstår os ikke.
I : Hvad ser du som værende de største udfordringer for
hjemløse i Danmark?
R : Vinteren er hård. Der er mange almindelige mennesker, der ser på hjemløse og tænker at det er hjemløses
egen skyld at de bor på gaden. Mange er hjemløse ved
et uheld, ikke med vilje. I SAND har vi arbejdet med temaet omkring tabu og er ved at begynde at sætte fokus
på normalisering af hjemløse.
Man oplever at der er mange fordomme og dømmende
blikke.
I : Hvad er jeres største udfordringer i forbindelse med
at yde hjælp til hjemløse?
R :Det er sværest at få andre til at forstå at man er normal men er havnet et svært sted.
I : Andet?
R : Vi har i SAND snakket om at få lavet en applikation,
men vi er stadig ved at drøfte hvad den skal kunne. Det
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4. Benchmark
Pris

AirBnB har meget varierende priser, da det er privatpersonen selv der sætter prisen. Det gør, at det kan være svært at
vurdere, hvorvidt man betaler for meget for at leje en given
bolig. Til gengæld har man som tidligere nævnt mulighed for
at definere sit eget prisniveau og filtrere derfra.

Service

AirBnB

AirBnB er en online platform, der giver privatpersoner
muligheden for at leje deres bolig ud i en lignende grad som
hoteller.

Lokation / afstand

Der er på AirBnB utroligt nemt geografisk, at overskue hvilke
muligheder man har i et givent område. Man har mulighed for
hurtigt at danne sig et overblik over hvor i området forskellige
boliger ligger, samt hvad prisniveauet er.

Information/Tilgængelighed

Det er utroligt let at danne sig et overblik over informationen
på AirBnB. Man har desuden mulighed for selv, at filtrere for
at finde boliger der passer til ens prisniveau, samt hvilket
tidspunkt man ønsker.

Den service der fra AirBnB bliver tilbudt er en simpel platform,
der giver privatejere mulighed for at liste deres bolig samt
mulighed for kontakt mellem lejer og udlejer. Dog tilbyder
AirBnB selv ikke yderligere service end dette.

Ratingsystem/Kommentarer

Der eksisterer mulighed for at give og læse ratings for udlejere men også for gæster.

Freemi

Freemi er en app, der giver mulighed for at give og modtage
nye/brugte produkter gratis. Står man eksempelvis med en
sofa, kan man ligge den op på app’en, og skulle nogen være
interesserede i at få den helt gratis, kan de komme og hente
den.

Lokation / afstand

På Freemi har man kun mulighed for at se de tilbud, der
ligger i nærheden af, hvor du befinder dig. App’en viser altså
brugeren opslag i en radius ud fra den nuværende position.
Radiusen kan justeres, men man er bundet til at søge ud fra
sin nuværende position.
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Information/Tilgængelighed

Der er ikke særlig meget information let tilgængeligt, i stedet
skal man selv i kontakt med sælgeren for at finde ud af specifikke ting om produkterne. Desuden bliver man ikke oplyst
om, hvilket område man kan afhente produktet i.

Pris

Freemi er en service kun for gratis produkter. Alting kan
derfor forventes at være gratis, og der er ikke behov for søgeeller filtreringsfunktion i forbindelse med pris.

Service

Ligesom AirBnB er Freemi en platform, som primært tilbyder
forbindelse mellem to individer. Altså er den service, som
Freemi tilbyder bare en platform, hvor folk der ønsker at give/
modtage gratis ting kan mødes med en ligesindet modpart.

Ratingsystem/Kommentarer

Der er på Freemi ikke mulighed for at give ratings eller kommentarer.

EatWith

der bliver tilbudt oplevelser.

Information/Tilgængelighed

Det er let at danne sig et overblik på siden. Man har mulighed
for at søge efter By, antal gæster der deltager samt dato.
Derefter kan man let danne sig et overblik over de begivenheder, der passer til søgningen.

Pris

Priserne varierer meget efter, hvilken service der bliver tilbudt. Det kan være svært at danne sig et overblik, da funktionen der tillader, at sætte prisrammen er en smule gemt
væk.

Service

Selve platformen tilbyder ikke bare begivenheder, som kan
smides op af hvem som helst. Man skal som evt. kok godkendes af EatWith for at kunne dele events på siden.

Ratingsystem/Kommentarer

Der er mulighed for nemt at se og læse de ratings, som andre
brugere har postet på siden.

EatWith er en online platform, der udbyder madoplevelser i
bylivet. Alt fra en middag hjemme hos en kok, til madlavningskurser.

Lokation / afstand

Ligesom AirBnB har man på EatWith mulighed for at søge efter, hvilket område man ønsker at finde begivenheder i. Man
har desuden muligheder for at se på et kort, hvor i området
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