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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.
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Strategi
En hjemløs’ hverdag kan på mange områder være meget 
udfordrende og utryg, blandt andet på grund af manglende 
sovepladser på landets herberger og bosteder. Her må man 
ofte afvise hjemløse, fordi man ikke har kapacitet og res-
sourcer nok til at hjælpe. Derfor overnatter mange hjemløse 
på gaden. 

“Der kommer altid flere, end hvad der er plads til, hvilket 
er en kæmpe udfordring.”1

De fleste hjemløse vælger ikke selv at være hjemløse, men er 
endt uden tag over hovedet på grund af misbrug og sygdom.2 
Samtidig er den almindelige danskers generelle oplevelse af 
hjemløse af negativ karakter og der findes mange fordomme 
og holdninger til, at hjemløse er uhygiejniske og utrygge at 
være omkring. Disse er også er nogle af grundene til, at de 
fleste private ikke har lyst til at tilbyde en overnatning til en 
hjemløs i deres eget hjem.3 De hjemløse oplever i høj grad et 
negativt syn på dem og føler at almindelige mennesker ikke 
har forståelse for deres situation og at det kan være svært 
når man ikke passer ind.4 

1 Bilag 2.2: Telefoninterview med Michelle fra Kirkens Korshærs 
Herberg 
2 Ibid
3 Bilag 1: Kvantitativ undersøgelse
4 Bilag 2.3: Interview med Kim Allan

“Man mangler forståelse for, at man er hjemløs og ikke 
nødvendigvis passer ind i de “normale” rammer.“5   

Gælder det derimod om at bidrage med overskydende mad 
fra et måltid eller tøj og sko, er størstedelen af den generelle 
danske befolkning meget villig til at hjælpe uden at forvente 
nogen form for service eller belønning.6 

“Jeg skulle ikke have noget, kun god samvittighed”7

Ser man på de hjemløse, mener både Kim Allan8, en hjemløs 
gennem 26 år, og Kirkens Korshærs Herberg, at de fleste 
hjemløse gerne vil tage imod hjælp fra private9, hvilket også 
ville kunne tilgodese behovet for frivillig hjælp i organisation-
erne.10 Det er dog vigtigt, at hjælpen er nemt tilgængelig for 
de hjemløse. 

“Det handler meget om, hvor tilgængelig hjælpen er for 
dem. For hvis de skal ind at søge og vente, så er det ikke 

så nemt. Det skal være der, hvor de er.”11 

5 Bilag 2.3: Interview med Kim Allan
6 Bilag 1: Kvantitativ undersøgelse
7 Ibid
8 Bilag 2.3: Interview med Kim Allan
9 Bilag 2.2: Telefoninterview med Michelle fra Kirkens Korshærs 
Herberg
10 http://nyheder.tv2.dk/samfund/2018-02-25-overfyldte-herberg-
er-sender-hjemloese-ud-i-kulden
11 Bilag 2.2: Telefoninterview med Michelle fra Kirkens Korshærs 
Herberg
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I forbindelse med adgang til teknologi stiller herberger og 
natcaféer ofte computere til rådighed, som de hjemløse frit 
kan benytte. Derudover har de fleste hjemløse i Danmark en 
telefon og mange har en smartphone med adgang til inter-
nettet.

“Næsten alle har en telefon, men forskellige telefoner. Det 
er mest smartphones, men de mister dem ofte. (...) De går 
meget op i at få opladt telefoner i løbet af natten, så de 

har dem til dagen.”12 
 
Løsningen skal tage højde for, at hjælpen kan reguleres og 
passe til hvordan en privat vil bidrage til at hjælpe en hjem-
løs.

12 Bilag 2.2: Telefoninterview med Michelle fra Kirkens Korshærs 
Herberg
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Koncept
App’en “Homeless”, gør det muligt for private at tilbyde hjælp 
til hjemløse. En hjemløs registreres gennem et ID-baseret 
chiparmbånd som udleveres af kommunen. Et chiparmbånd 
tilgodeser de hjemløse, som ikke har en smartphone og 
samtidig det faktum, at tendensen blandt de hjemløse er at 
miste ejendele fra tid til anden. Hvis den hjemløse ikke har 
en smartphone, kan app’en tilgås gennem tilgængelige com-
putere eller iPads stillet til rådighed på de forskellige her-
berger og natcaféer. Formålet med chiparmbåndet er også 
at skabe et samtaleemne i hjemløse-miljøet, og at det kan 
føre til opmærksomhed omkring konceptet. 

Den hjemløse kan i app’en requeste om hjælp til et måltid 
mad, en overnatning, et bad, tøj med mere. En privat som 
gerne vil hjælpe hjemløse kan samtidig offer hjælp som f.eks. 
et måltid mad. Når en hjemløs finder et tilbud om hjælp, som 
de ønsker at tage imod, sendes en notifikation til den pri-
vate herom. I forbindelse med godkendelsen af en hjemløs’ 
henvendelse, angives den privates adresse hvor hjælpen kan 
modtages eller afhentes. For den hjemløse uden en smart-
phone, modtages bekræftelsen på SMS. 

Målgruppe
Den hjemløse og den private bidrager

App'en skal bruges af to forskellige målgrupper, henholds-
vis de danske hjemløse og den private bidrager. App’en kan 
bruges af alle hjemløse, som har lyst til at kunne modtage 
hjælp fra private. Den danske hjemløse er defineret ud fra 
ETHOS-klassifikationen13, 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.

Samtidig henvender app’en sig til private over bosat i en fast 
bolig, lejlighed eller hus, med placering, der har lyst til at 
bidrage til de hjemløse.

13 https://www.feantsa.org/download/
dk___6107244137913944168.pdf
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Value Proposition Canvas
Value Proposition Canvas er udarbejdet med fokus på de hjemløse, da vi på baggrund af vores research antager, at 
god samvittighed udgør “Value proposition” og altså skaber værdi for den private bidrager ved brug af produktet. 
Kanvasset forklarer fordelene ved konceptet, som løser nogle af de nuværende pains i Customer Segment. 
Vi har undervejs tilføjet “sult” og “uhygiejne” under “Pains”.    

App’en “Homeless” er gratis og tilgængelig for både hjemløse og privatpersoner. App’en gør det nemmere for den 
almindelige dansker og de hjemløse at komme i kontakt med hinanden, så barriererne brydes, og vil forhåbentligt 
mindske fordomme omkring de hjemløse. 
Da størstedelen af hjemløse har en meget lav indkomst og usikker økonomi, er det derfor vigtigt, at app’ens services 
er gratis. 
App’en gør det muligt for privatpersoner at dele mad, bad, sovepladser og andet, som er med til at løse mange af de 
pains, som de hjemløse har (beskrevet i customer segment). Hjemløse får gennem app’en derfor nemmere ved at få 
mad, drikke, bad, overnatning og andet.
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Fordele ved konceptet
Konceptet “Homeless” giver hjemløse mulighed for at finde 
og modtage noget af den hjælp, som herberger og natcaféer 
plejer at kunne give dem, men fra privatpersoner. Privates 
bidrag kan være med til, at løse en del af det problem der 
omhandler manglen på frivillige i organisationerne. Derudo-
ver kan deling af overskydende mad fra private til hjemløse 
være med til at bekæmpe madspild. En del af konceptet er 
chiparmbåndet, som på baggrund af lave omkostninger er 
nem og billig at fremstille og erstatte. Armbåndet er samti-
dig, på grund af chippen, nem at identificere og administrere.     
App’en “homeless” kan være med til at ændre de fordomme 
som de hjemløse oplever mod dem og tabuet omkring 
hjemløshed kan muligvis, i takt med brugen af app’en samt 
hjælpen til de hjemløse, nedbrydes. 

Mulige risici ved konceptet
Gennem projektet er vi stødt på mulige risici ved konceptet. 
Vi har derfor valgt at notere en liste over de mulige risici, 
for at danne et overblik og forholde os kritisk til konceptet:

 • Hjemløse kan have svært ved at finde den private  
    bidragers adresse eller opgang.

 • Hjemløse skal huske lokationen på adressen, hvis  
    han/hun ikke har en smartphone med Google  
    Maps.

 • Der er en risiko for, at de tilgængelige tablets på  
    herberger eller natcaféer ikke virker  eller har tekn      
    iske fejl.

 • Komplikationer under selve levering eller mod 
    tagelse af hjælp.

 • Mødetidspunktet bliver ikke overholdt.

 • Ingen fødevarestyrelse-kontrol.
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Markedsføring og assets 
Markedsføringen af konceptet til den private bidrager skal ske gennem Facebook, Snapchat og Instagram, da disse sociale 
medier er de mest brugte blandt den generelle befolkning i Danmark.1 Da målgruppen er meget bred, skal konceptet også 
markedsføres bredt. Vi har udarbejdet assets til de tre ovennævnte sociale medier og anvendt det retoriske virkemiddel patos 
i tekster og billeder, for at appellere til brugerens følelser. App’en skal samtidig, gennem organisationer, herberger og kommu-
nen, markedsføres til de hjemløse, sådan at de bliver bekendt med muligheden for at søge hjælp hos private.  

1 https://slks.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/medier/Mediernes_udvikling/2017/Kort_Nyt/Sociale_medier/Kort_Nyt_-_Mediernes_ud-
vikling_i_Danmark_-_Sociale_medier_2017.pdf

Facebook 
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Snapchat

Instagram
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En mulighed for at markedsføre konceptet ville også være at involvere virksomheder, som kan melde 
sig til at give noget væk og bidrage. Virksomhederne har mulighed for at promovere sig selv gennem 
app’en i form af reklame som vises til de private bidragere i appen. Dette kunne være 
Madklubben; "Madklubben giver 500 portioner af overskydende mad til hjemløse, hvad vil du give 
væk?" Reklamen skaber både eksponering samt et signal om goodwill og positiv omtale.  
Virksomhederne promoveres også for de hjemløse, men som sponsorerede bidrag frem for reklame, 
som de kan vælge at tage imod.  

Facebook 
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t

Prototype
Se prototypen her: 

https://xd.adobe.com/view/185db344-6031-4d4b-76fe-e9cbf1e3d573-6e6c/

For at kunne præsentere konceptet på den bedst mulige måde, har vi udarbejdet 
en prototype af den app og de forskellige flows, som både de hjemløse og de 

private bidragere kan benytte.

App’en har to entry-points, når den åbnes: hvis du er hjemløs eller, hvis du er privat 
bidrager. Herfra får man, som bruger, præsenteret et dashboard baseret på netop 
dette valg. Her kan du som hjemløs se de seneste offers, offers i nærheden, samt 
de forskellige kategorier. Derfra kan man oprette en request for et måltid eller et 

stykke tøj, som en privat bidrager så kan vælge at handle på.

10
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Den hjemløse bruger

Når den hjemløse opretter en request, vælg-
er han/hun først en kategori (f.eks. mad) og 
en subkategori (f.eks. aftensmåltid). Dereft-
er vælger han/hun en dato og et tidsrum, 
samt en radius for hvor langt personen vil 
rejse. Til sidst er der mulighed for at tilføje 
kommentarer som allergier, og derefter god-
kendes den hjemløses request. Når en privat 
bidrager, accepterer den hjemløses request, 
får den hjemløse en notifikation med en god-
kendelse. Med godkendelsen opgives den 
private bidragers adresse, en rutevejledning 
og muligheden for at chatte med den private 
bidrager, hvis der opstår komplikationer.

På samme måde som den hjemløse kan re-
queste, kan den private bidrager, på sit 
dashboard, se seneste requests, requests i 
nærheden, samt de forskellige kategorier. Den 
private bruger har mulighed for at oprette of-
fers, som den hjemløse kan vælge at anmode 
om.
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Den private bruger

Når den private bidrager ønsker, at oprette et 
offer skal han/hun vælge en kategori og en sub-
kategori. Derfra vælges dato og tidsrum, samt 
en adresse. Til sidst kan der tilføjes yderlig-
ere kommentarer, som kan beskrive tilbuddet 
nærmere. Til sidst godkendes det givne offer 
af den private bidrager. Når en privat bidrager 
accepterer den hjemløses request, får den pri-
vate bidrager en notifikation og en mulighed 
for at chatte med den hjemløse, hvis der op-
står komplikationer.

Begge har altid mulighed for at gennemse de 
eksisterende requests eller offers afhængig af, 
om man er hjemløs eller privat bidrager. Her 
vil man, som hjemløs kunne se hvad der til-
bydes, samt hvor og hvornår det pågældende 
offer skal afhentes. Som privat bidrager, har 
man blot mulighed for at se requests, samt det 
mulige afhentningstidspunkt.

Til sidst skal det nævnes at brugeren (både 
hjemløs og privat bidrager), i app’en, kan se 
sin profil og indstillinger. De ligner hinanden 
for begge brugertyper, men den primære for-
skel er, at den hjemløse også kan se sit chi-
parmbånds-ID, samt en QR-kode, hvis armbån-
det mistes.
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Overvejelser omkring 
udvidelser til konceptet
Implementeringen af et ratingsystem vil gøre det muligt for 
brugeren, både den hjemløse samt den private bidrager, at 
rate deres oplevelse af enten at give eller modtage privat 
hjælp. Dog kræver implementeringen af et ratingsystem 
relevante indsigter omkring, hvordan et ratingsystem vil 
påvirke målgrupperne samt brugen af samme. 

Fordele ved implementering af 
ratingsystem
Ratings kan skabe troværdighed blandt de forskellige brugere 
og give et indtryk af andres positive eller negative oplevelser, 
hvad angår services, opførsel med mere. 

Mulige risici ved implementering af 
ratingsystem
Dårlige eller negative ratings kan fornærme den hjemløse 
og gøre fordomme værre. Ved at inkludere et rating system 
risikerer man at skabe negative oplevelser for brugerne. Det 
ønskes ikke, at en privat bruger, som har stillet nogle ydel-
ser til rådighed, føler at deres service ikke blev værdsat, på 
baggrund af en dårlig rating. Derudover ønskes det ikke at 
en hjemløs ikke føler sig tilpas ved at bruge servicen grundet 
dårlige ratings. Det er altså essentielt, at ratingsystemet er 
begrænset i et sådant omfang, at det ikke kan skabe neg-
ative oplevelser for brugerne. Dette kan eksempelvis gøres 
ved ikke at have adgang til at se, hvordan man selv er blevet 
ratet af andre.

Global skalering
Løsningen vil være implementerbar i andre lande, men vi an-
tager at adgangen til teknologi for de hjemløse, som smart-
phones og computere, ikke nødvendigvis er den samme som 
i Danmark. Konceptet tager i denne forbindelse højde for, 
at det ikke er nødvendigt for hjemløse at have adgang til 
en smartphone for at benytte sig af servicen. Det vil være 
muligt for hjemløse andre steder i verden at få udleveret chi-
parmbåndet af den pågældende kommune eller organisation.



14

Hjemløse i Danmark er udfordret og herbergerne mangler kapacitet og ressourcer, 
samtidig med at den generelle befolkning møder de hjemløses tilstedeværelse med 
negative fordomme. Størstedelen af de hjemløse i Danmark har adgang til teknologi 
og vil i mange tilfælde gerne modtage hjælp fra private. Samtidig ønsker mange pri-
vate at hjælpe hjemløse ved at tilbyde overskydende mad og bidrage med tøj og sko. 
På baggrund af ovenstående pointer vil et attraktiv koncept tage højde for, at om-
fanget af hjælpen til de hjemløse kan tilpasses til den private bidragers ønske.

App’en “Homeless” gør netop dette. Med “Homeless” kan hjemløse requeste hjælp fra 
private bidragere, som samtidig kan oprette et offer - et tilbud om hjælp. App’en skal, 
til den private bidrager, markedsføres gennem sociale medier, som Facebook, Insta-
gram og Snapchat for at ramme den generelle befolkning i Danmark. Den hjemløse 
skal oplyses om app’en gennem kommunen, samt de organisationer og herberger 
som de ofte besøger.

Konklusion



15

Hjemmesider

Tv2: http://nyheder.tv2.dk/samfund/2018-02-25-overfyldte-her-
berger-sender-hjemloese-ud-i-kulden

Danmarks Statestik, BRUG AF SOCIALE MEDIER I 2017:

https://slks.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/medier/Me-
diernes_udvikling/2017/Kort_Nyt/Sociale_medier/Kort_Nyt_-_
Mediernes_udvikling_i_Danmark_-_Sociale_medier_2017.pdf

Referenceliste
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Bilag
1. Kvantitativ undersøgelse
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2. Ekspertinterview

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 udgang-
spunkt 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 arbe-
jdsmarked, 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, he-
refter guide til hvor de kan søge herberger, kontakt til 
kommunen, sundhedsvæsen ect.

1
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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 klas-
siske 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.
 
R : De har ofte mobil el smartphone,..gode til pcér  

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 sank-
tioneret.. 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.
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Respondent

Navn : Michelle
Beskæftigelse : Michelle arbejder som socialrådg-
iver 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 = 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 mis-
bruger eller psykisk syg. Det kan være svært for hjem-
løse 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 

sanktioneret og mister deres penge og lejlighed. 
 
I : Hvad er jeres største udfordringer i forbindelse med 
at yde hjælp til hjemløse?

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 imøde-
komme 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 misbrugsbehan-
dling.

Natcaféen: Akut hjælp til hjemløse der går på gaden 
hele dagen. Sover der for natten, hvor de får en sove-
pose, 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 

2
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behov, et bad, rene strømper osv. 

Botilbud 108: Permanent bolig. De får deres egen le-
jlighed. 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 telefon-
er. 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 kontanth-
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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 privat-
personer 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 kommu-
nen. 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 kom-
mer 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 landsor-
ganisation 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 sid-
der også i udsatterådet på Frederiksberg og er de hjem-
løses talerør.  

I : Hvordan oplever du det ser ud at være hjemløs i Dan-
mark 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 menne-
sker, 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 te-
maet 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 nor-
mal 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 

ville være et praktiskt stykke værktøj til pårørende og 
hjemløse. 


