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Rapportdesign
I afsnittet Abstract giver vi udefrakommende, et indledende overblik over vores rapport, og
hvad den indeholder.

I Indledning afsnittet vil vi give læseren en kort opsummering af vores tændingspunkt,
problemfelt og formål.

I Problemfelt afsnittet giver vi en redegørelse af hvilken problemstilling der ligger til grund for
vores projekt. I dette afsnit fastlægger vi også vores problemformulering, samt de
arbejdsspørgsmål, som rapporten er bygget op omkring.

Afsnittet Formål beskriver rapportens grundlæggende formål. Vi redegør for hvilket formål
der ligger til grund for projektet, og fortæller hvordan vi håber på at vores projekt kan bruges
som et redskab i fremtiden.

I Tændingspunkt afsnittet, beskriver vi hvilke personlige bevæggrunde, der har skabt
gruppen og dens medlemmers indledende interesse for dette projekt og dets
grundlæggende problemstillinger.

Afsnittet Begrebsafklaring giver en udbygget forklaring omkring to begreber som vil gå igen i
løbet af rapporten. I denne rapport vil vi bruge definitioner af to begreber, som vi ikke går ud
fra, at der er enighed om blandt den bredere befolkning, og vi afklarer derfor vores
definitioner i dette afsnit, for at mindske forvirring og misforståelser.

State of the art afsnittet tilbyder et øjebliksbillede af, hvordan det empiriske landskab ser ud
indenfor det projektrelevante felt. Vi beskriver hvilke rapporter og artikler, der berører emnet,
både fra Danmark og fra udlandet.

I afsnittet Hjemløshed i Danmark 2019. National kortlægning skriver vi om en rapport over
den seneste optælling af hjemløse personer i Danmark. Vores projekt er funderet på den
kendsgerning, at der findes hjemløse personer i Danmark og i København, og denne rapport
er derfor en vigtig grundsøjle i hele vores projekt.

Afsnittet Interviews går i dybden med årsagerne til, at vi har valgt den undersøgelsesmetode
som vi har. I afsnittet beskriver vi også forberedelsen op til vores interviewundersøgelse,
samt selve udførelsen af undersøgelsen.

Semesterbinding afsnittet giver et overblik over, hvordan vi binder de metoder vi bruger i
løbet af projektet, op på de dimensioner vi kender fra vores tidligere kurser på RUC.

I Metoder afsnittet redegør vi for de metoder, som vi gør brug af igennem rapporten. I dette
afsnit beskriver vi hvilket formål metoderne er skabt til, samt hvordan vi bruger dem i løbet af
projektet.

Afsnittet Analyse af interviews fremlægger en analyse af vores indsamlede interview-svar. I
dette afsnit berører vi også hvordan dette kan lægge til grund for vores senere afsnit, såsom
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en teknologianalyse og udvikling af et løsningsforslag. I dette afsnit foretager vi også en
sammenligning mellem vores indsamlede oplysninger, og et ældre stykke empiri fra
Danmark.

Analyse af teknologien afsnittet, byder på en analyse af en teknologi, som vi gennem vores
interviewundersøgelse har fundet interesse for. I dette afsnit bruger vi trinmodellen til at
analysere mobiltelefonen. Dette afsnit skal lægge til grund for senere afsnit, såsom vores
udvikling af et løsningsforslag, vores diskussioner og vores konklusion.

I afsnittet Produkt beskriver vi vores arbejdsproces i forbindelse med udviklingen af et
løsningsforslag. I afsnittet beskriver vi også en række af mulige løsningsforslag, samt det
forslag vi udvælger til sidst. I afsnittet bruger vi blandt andet metoder fra Design og
Konstruktion.

Afsnittet Diskussion består af flere del-diskussioner. Opdelt i diskussioner omkring
afgrænsning, eksisterende empiri, metoder, interviews, produkt og vores arbejdsspørgsmål,
berører vi de vigtigste og mest kritiske emner for vores projekt. Vi kigger her tilbage på vores
fremgangsmåde, og argumenterer for, hvorfor vi har udført projektet som vi har, og hvorfor vi
har fået de resultater vi fik. Diskussionen skal agere fundament, for vores konklusion.

I afsnittet Konklusion konkluderer vi på vores diskussion. Det er også her vi vil svare
endegyldigt på vores problemformulering, og generelt opsummerer resultaterne af vores
projekt

I Tidsplan afsnittet beskriver vi projektets forløbsproces. Her kan man læse om vores
fremgangsmåde, og omkring indholdet af nogle af de møder vi har haft.

Det sidste afsnit, Litteraturliste giver læseren et overblik over den empiri vi har brugt. Her
kan man slå rapportens referencer op, således man kan finde kilden for sig selv.

Abstract/resumé
This project focuses on the technological artefacts used by the homeless people of
Copenhagen and the challenges thereof. The project has gained empirical data through
semi constructed interviews with the homeless and have analyzed those to gain knowledge
about their difficulties with technology. The group has written a State of the art with reports
from Danish organizations such as “Projekt UDENFOR”. Furthermore, it includes studies
and diagrams of American reports. With the analysis of the interviews the group have found
3 major problems: Mobile theft, Language barrier and obsolete information in applications
that are supposed to assist the homeless. In the project the group has used the “Trin-Model''
for analyzing the mobile phone and helping understand the technology and usage of it. With
the help of the design research method of Coloured Cognitive Mapping the project
uncovered multiple different solutions to the three major problems and has chosen to focus
on mobile theft.
The project can conclude that there are difficulties with the language barrier there is in
different digital services such as Copenhelp. Furthermore is there a language barrier which
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further problematizes the use of services as translations are difficult. Lastly there is a
problem with mobile theft as a homeless person and as a result can make the homeless less
secure about owning a phone and insecure when sleeping in the streets.

Indledning
Hverdagen i Danmark udvikler sig mere og mere til at være afhængig af digitale medier og
teknologiske platforme. Derfor har vi som gruppe sat os for at undersøge hvordan
teknologiske hjælpemidler bliver brugt i hverdagen blandt de hjemløse i København.
Igennem undersøgelsen vil vi identificere problemer og udfordringer i de hjemløses brug af
teknologi og komme med nogle løsningsforslag dertil.

Problemfelt
Problemet har en særlig interesse, da der er over tusind hjemløse i København
(Benjaminsen, 2019). Mange af disse hjemløse har ganske vist en mobiltelefon (Bilag 1),
men det er ofte tilfældet at der er visse barrierer der stopper den hjemløse fra at få udnyttet
dets muligheder fyldestgørende (Bilag 1).
Hjemløse vil være den primære gruppe der får gavn af de mulige problemløsninger, men
virksomheder og kommunale instanser står også til at gavne fra dem. Virksomheder står til
at gavne igennem produktionen af problemløsningerne og de kommunale instanser igennem
de hjemløses reducerede udgifter.

I den følgende problemformulering, vil vi gerne gøre opmærksom på vores indsnævrede
begrebsdefinition af ‘teknologi’. I forbindelse med dette projekt, vil vi (med mindre andet er
angivet) bruge følgende definition af ordet teknologi:

“Teknologi er en avanceret, menneskeskabt genstand eller tjeneste, der kan skabe en
transformation, og er helt eller delvist elektronisk opbygget.” (Se begrebsafklaring afsnittet)

Problemformulering
Hvilke teknologiske udfordringer oplever hjemløse i København?

Arbejdsspørgsmål
- Hvilke teknologier bruger hjemløse?
- Hvilke fordele får hjemløse, gennem deres brug af teknologi?
- Hvordan fungerer de teknologier, som hjemløse bruger?
- Hvordan interagerer de hjemløse, med de teknologier, de bruger?
- Hvilke teknologier ønsker de hjemløse sig i deres tilværelse?
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Formål
I 1900 tallet blev der i New York, USA bygget broer med det særlige formål, at umuliggøre
adgang til øen Long Island, for byens busser (Winner, 2008). Disse broer blev altså bygget
med det formål at udelukke borgere uden bil fra at komme til øen og dermed diskriminere
New Yorks fattigste indbyggere (Winner, 2008). Men teknologier er ikke altid designet til at
diskriminere. Diskrimination kan forekomme som en utilsigtet konsekvens af en teknologi,
eller dens implementering. En kunstig intelligens, udarbejdet af Amazon, til at gennemgå og
rangere jobansøgninger, viste sig ved et uheld at være diskriminerende over for ansøgninger
der kom fra kvinder (Dastin, 2018). Dertil skete det samme for ansøgninger der indeholdte
referencer til uddannelsesinstitutioner for kvinder (Dastin, 2018).

Vi ønsker derfor gennem dette projekt, at undersøge hvorvidt der eksisterer teknologier, der
er diskriminerende over for hjemløse personer i København, både tilsigtet, men også
utilsigtet. Vi kendte på forhånd ikke til nogen teknologier, der uforholdsmæssigt skulle være
til problem eller skabe udfordringer for hjemløse i København. Formålet med projektet er
derfor først og fremmest, at åbne op for de hjemløses verden, og eftersøge mulige
problematikker og udfordringer, som de hjemløse møder i forbindelse med deres interaktion
med teknologi. Netop fordi projektet fungerer som en undersøgelse af hidtil ukendt farvand
(se afsnittet ‘state of the art’), er projektets omfang som udgangspunkt også usædvanligt
bredt. Vi vidste at vi ledte efter en eller flere teknologier, der uforholdsmæssigt forårsagede
udfordringer eller problemer for hjemløse personer, men vi vidste ikke hvilke teknologier
dette var.

I løbet af projektet, kommer vi frem til et lille udvalg af problemer, som den undersøgte
befolkningsgruppe møder, og formålet med projektet skifter derfor også retning her. Vi
opdager blandt andet, at mobiltelefonen er kilden til flere af de udfordringer, som vi bliver
oplyst om. Vi vil derfor bruge metoder fra kurset ‘Teknologiske systemer og artefakter’ (TSA),
til at analysere denne teknologi, mobiltelefonen. Dernæst vil vi bruge vores analyse af
teknologien, og metoder fra TSA til, at udarbejde en eller flere funderede løsningsforslag.
Vores håb og forventning er, at denne undersøgelse skal danne et fremtidigt fundament for
undersøgelser omkring hvordan teknologi spiller en rolle for Danmarks hjemløse. Det er for
os dybt bekymrende, at dette er et felt der endnu ikke er udforsket akademisk i Danmark, og
vi håber på, at dette projekt vil bidrage til et øget fokus på netop dette felt. Når projektet er
færdiggjort, vil vi også forsøge at kontakte offentlige institutioner, og relevante
hjælpeorganisationer. Vi vil fremvise vores projekt for dem, og opfordre dem til, at
implementere, eller videreudvikle vores løsningsforslag.

For at opsummere, er formålet med vores projekt først og fremmest at lave en undersøgelse
af, hvilke udfordringer og problemer den hjemløse i København møder med teknologi.
Dernæst er formålet at foretage en analyse af den teknologi der volder problemer. Til sidst vil
vi fremsætte et eller flere løsningsforslag, som vi mener, baseret på vores undersøgelser,
kan afhjælpe situationen, eller løse nogle af problemerne.
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Tændingspunkt
Dette projekt er resultatet af et ønske, fra samtlige af medlemmerne i gruppen om, at
generere et stykke arbejde, der kan ligge til grund for forandring og forbedring. Vi har alle
doneret mad eller mønt til en sælger af Hus Forbi. Vi har alle gået forbi et menneske, der har
været nødsaget til at tilbringe natten på en offentlig bænk. Vi har alle ønsket at hjælpe et
hjemløst individ, og vi har alle oplevet at stå med følelsen af, ikke at kunne gøre nok.

Med dette projekt har vi haft et ønske om at bruge den viden, og de metoder vi har fået,
inden og i forbindelse med, udførelsen af dette projekt, til at generere et stykke arbejde der
vil kunne bidrage til at skabe en positiv forandring. Forhåbentlig vil dette i fremtiden kunne
bidrage til at lægge til grund for reelt forbedrede vilkår, for personer der oplever hjemløshed i
Danmark.

Bias
Da vi startede projektet, havde vi i gruppen en række forudantagelser. Det kan ses flere
steder i rapporten, og kan muligvis vække forvirring. Derfor har vi tænkt os at blotlægge
disse bias i dette afsnit. Vi havde på forhånd en forventning om at finde en meget lang
række af problemer, som hjemløse havde mødt i deres interaktion med teknologi. Mere
specifikt forventede vi at opdage systematisk diskrimination af hjemløse, gennem deres brug
af teknologi. Vi forventede ikke at denne diskrimination nødvendigvis var tilsigtet, nærmere
at skaberne eller distributørerne af teknologien ikke havde overvejet hvilke utilsigtede
konsekvenser, deres teknologi kunne have for hjemløse. Til et indledende møde med vores
vejleder, blev vi informeret om at de hjemløse kunne opleve udfordringer i forbindelse med
hæveautomater. Dette har sat et præg på vores undersøgelse, der betyder at vi ud over at
nævne telefoner, ofte har nævnt hæveautomater i vores spørgsmål til deltagerne. Vores
forventning i starten af projektet var altså, at vi ville finde nogle alvorlige problemer, som vi
kunne belyse ved hjælp af vores rapport, og forhåbentlig skabe et løsningsforslag til. Vi
håbede altså på at kunne gøre en stor og reel forskel, i hverdagen for mange hjemløse. Vi
havde i gruppen yderligere en forventning om, at dette område ville være veludforsket i
forvejen, og at vi derfor blot kunne viderebygge på eksisterende empiri.

Begrebsafklaring

Hjemløshed
I dette projekt, vil vi bruge følgende hjemløshedsdefinition:

“Som hjemløse regnes personer, som ikke disponerer over egen (ejet eller lejet) bolig eller
værelse, men som er henvist til midlertidige boalternativer, eller som bor
midlertidigt og uden kontrakt hos familie, venner eller bekendte. Som hjemløse regnes også
personer uden et opholdssted den kommende nat.” (Benjaminsen, 2019)
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Vi bruger denne hjemløshedsdefinition, da den er brugt af Lars Benjaminsen, Seniorforsker
hos VIVE, i samtlige nationale kortlægninger af hjemløshed i Danmark siden 2009
(Socialstyrelsen, 2020). Derudover er den også brugt af Socialstyrelsen (Socialstyrelsen,
2020). Denne definition er baseret på ‘the European Federation of National Organisations
Working with the Homeless’s ETHOS og ETHOS Light, der er FEANTSAs definitioner af
hjemløshed (Benjaminsen, 2019). Den hjemløshedsdefinition vi bruger, er dog en lidt
redigeret version, af FEANTSAs, ETHOS og ETHOS Light. De præcise forskelle kan læses i
Benjaminsen (2019).

Benjaminsen (2019) hjemløshedsdefinition har dog også visse undtagelser. I forbindelse
med dette projekt har vi derfor også valgt at bruge disse som undtagelser for vores
hjemløshedsdefinition. De konkrete undtagelser, for vores hjemløshedsdefinition er:
“

- Personer, der bor i fremlejet bolig, eller som bor varigt hos familie, venner eller
bekendte

- Personer i botilbud, der er beregnet til længerevarende ophold (fx alternative
plejehjem og bofællesskaber), herunder beboere på visiterede boformer under
servicelovens § 107 og § 108

- Studerende, der søger tilflytning til anden by ved studiestart
- Unge, der ønsker at flytte hjemmefra
- Personer, der midlertidigt er uden bolig på grund af brand eller lignende
- Personer, der opholder sig på et krisecenter på grund af vold i familien
- Flygtninge, som er midlertidigt boligplaceret.

“ (Benjaminsen, 2019)

Teknologi
Først og fremmest vil vi gerne anerkende TRIN Modellens definition af et teknologisk
artefakt, som værende en menneskeskabt genstand, der kan skabe en transformation
(TSA1, 2020). I dette projekt er vi dog ikke interesseret i samtlige genstande, der går under
denne definition. Vi vil derfor bruge følgende specificerede definition på teknologi:

“Teknologi er en avanceret, menneskeskabt genstand eller tjeneste, der kan skabe
en transformation, og er helt eller delvist elektronisk opbygget.”

Den ovenstående definition af teknologi, er skabt af os selv. Vi skabte denne definition
specifik til vores projekt, således at den teknologidefinition vi bruger i løbet af projektet,
stemmer overens med det vi rent faktisk vil undersøge.

På denne måde udelukker vi med vilje mere simple genstande, som f.eks. en kniv eller en
kuglepen, der ifølge TRIN modellen ville blive karakteriseret som et teknologisk artefakt.
Årsagen til at vi vil fokusere på mere avancerede og elektroniske teknologier, er først og
fremmest for at afgrænse vores projekt, og dermed kunne gå mere i dybden indenfor vores
afgrænsning.

Dertil for at gøre kommunikationen med personer og organisationer, der ikke har studeret
teknologi, nemmere og med færre misforståelser. Vi antager at den sædvanlige definition af

8



teknologi, blandt personer der ikke har studeret teknologi, lægger sig nærmere op ad vores
specificerede definition end TRIN modellens definition.

Idet vi antager at der vil være større forskelle i hvordan hjemløse versus ikke hjemløse
bruger og oplever avanceret teknologi, end mindre avanceret teknologi. Dette kunne for
eksempel være tilfældet, hvis mere avancerede teknologiske genstande i højere grad, var
adgangsbegrænset.

State of the art
Efter en mailkorrespondance med Projekt UDENFOR (PU), er vi blevet gjort opmærksom på
en rapport omkring et relevant projekt, kaldet IT-projektet. Socialt arbejde med hjemløse og
IT i projekt UDENFOR. I rapporten beskriver de hvordan PU har hjulpet hjemløse med at
forbedre deres evner til at bruge diverse digitale produkter og tjenester, og specielt hvordan
de interagerer med statens digitale produkter, såsom NemID og E-Boks (projekt UDENFOR,
2014). Rapporten giver et indblik i en mindre gruppe af danske hjemløses udfordringer med
en begrænset række af digitale produkter. Derudover giver rapporten et indblik i hvordan
man på den bedste måde tilgår hjemløse, og hjælper dem med deres udfordringer (projekt
UDENFOR, 2014).

Projektet er dog ikke et fyldestgørende forskningsprojekt, da det har et større fokus på at
hjælpe de hjemløse, end på at dokumentere og analysere deres brug af, og udfordringer
med teknologi. Derudover har projektet et skarpt fokus på digitale produkter og tjenester, og
omfavner derfor ikke de mange teknologier, der ikke hører under denne paraply. Til sidst bør
det også nævnes, at rapporten er fra 2014, og er lavet mens den fællesoffentlige
digitaliseringsstrategi endnu var ny, og var ved at blive udrullet (projekt UDENFOR, 2014).
De udfordringer deres gademedarbejdere mødte hos de hjemløse, er derfor ikke
nødvendigvis repræsentativt for situationen i 2021.

Hvis man kigger udenlands, er der et bredere udvalg af empiri omkring hjemløses brug af
teknologi, og deres udfordringer med teknologien. Mange af de kvantitativt fokuserede
projekter, der kan give os data omkring udbredelsen af teknologier blandt de hjemløse, er
dog ofte af ældre karakter, og størstedelen af dem, er ligesom Eyrich-Garg, (2010) fra USA.
Vi har dog fundet et nyere projekt fra 2017, der blandt andet undersøgte udbredelsen af
telefoner og brugen af dem, blandt de hjemløse (Rhoades, 2017).
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Figur 1: Fordeling af telefonbrugere ifølge Rhoades, 2017

Denne undersøgelse, kan vi senere i vores projekt bruge til at spejle vores indsamlede
empiri fra interviews i. Størstedelen af de projekter vi fandt, undersøgte også en mindre
gruppe af hjemløse f.eks. Harris, J. (2020), der foretog en undersøgelse af blot 16 hjemløse
personer. Generelt så vi ofte at der blev undersøgt grupper på omkring 100-200 hjemløse.
Her skiller Rhoades, (2017) sig dog ud, da forskerne bag har undersøgt en gruppe af
respondenter, på 421 hjemløse.

Derudover, er der fra udlandet også mere kvalitative undersøgelser, der fokuserer på
indflydelsen af diverse teknologier, samt hvordan de bliver brugt af de hjemløse. Også blandt
disse undersøgelser, er der generelt et fokus på mobiltelefoner, personlige computere og
tjenester relateret til disse. For eksempel The Impact of Technology on the Homeless
(Bessey, 2011), der beskriver nogle af de årsager til, at de adspurgte hjemløse bruger de
teknologier, de gør. I rapporten bliver der argumenteret for, at brug af teknologi, primært med
fokus på mobiltelefoner, og relaterede digitale tjenester, ikke er en luksus blandt de
hjemløse, men en direkte nødvendighed for mange (Bessey, 2011). Derudover beskriver de
også, hvordan hjemløse bruger teknologi til, både at date og finde seksuelle partnere, finde
overnatningsmuligheder, ansøge til jobs, holde kontakt til hjælpeorganisationer, samt at
holde deres sociale forhold med andre personer ved lige (Bessey, 2011).

Netop hjemløses brug af teknologi til, at holde kontakt med andre personer, kan have en
sammenhæng med deres misbrug, afhængig af graden af misbrug hos de personer de er i
kontakt med, ifølge rapporten Social Networking Technology, Social Network Composition,
and Reductions in Substance Use Among Homeless Adolescents (Rice, 2011).
Undersøgelsen af 136 unge hjemløse i USA viser en sammenhæng mellem misbrug af
specifikke stoffer, og kontakt til andre hjemløse unge, der også selv er misbrugere (Rice,
2011). Undersøgelsen viste også, at der var en sammenhæng mellem et lavt misbrug, og
kontakt til en offentlig kontaktperson.
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I Mobile Phone Technology: A New Paradigm for the Prevention, Treatment, and Research
of the Non-sheltered “Street” Homeless? kan man læse at der er en sammenhæng mellem
hjemløse personers fysiske og mentale helbred, og deres opfattelse af, hvorvidt de er
forbundet til et støttenetværk eller en hjælpeorganisation.

Hjemløse personers kommunikation er altså vigtig, hvilket er essentielt for os at overveje, da
en af de ting, hjemløse personer primært bruger af teknologi, er mobiltelefoner og digitale
produkter. Disse produkter bliver netop brugt til kommunikation, og til at skabe forbindelse til
både venner, familie og hjælpeorganisationer (Bessey, 2011).

I 2014 da Community Technology alliance, en non-profit teknologi fokuseret
hjælpeorganisation, lavede en workshop med studerende på et amerikansk universitet, var
det netop også kommunikation de valgte at fokusere på (Linnell, 2014). At en udvikling inden
for kommunikationsteknologi for hjemløse og hjælpeorganisationer, antageligt var et af de
vigtigste projekter at arbejde på, fortæller os muligvis noget omkring vigtigheden af netop
denne type teknologi, i hvert fald i 2014.

Som nævnt tidligere har vi endnu ikke fundet noget forskning omkring hjemløses brug af,
eller udfordring med, andre typer af teknologi end mobiltelefoner og digitale platforme. Vi
håber derfor på, selv at kunne skabe noget viden indenfor dette felt.

Hjemløshed i Danmark 2019. National kortlægning

Baggrund
For at danne os et grundlæggende overblik og viden omkring Danmarks generelle situation
eller tilstand i forhold til hjemløse personer, har vi brugt rapporten Hjemløshed i Danmark
2019. National kortlægning (Benjaminsen, 2019). Rapporten er udarbejdet af Det Nationale
Forsknings- og Analysecenter for Velfærd VIVE, der er en statslig institution under Indenrigs-
og Boligministeriet (VIVE 2021). VIVE foretager hvert andet år en national kortlægning af
hjemløse borgere i Danmark, og rapporten fra 2019 er den seneste udgivet optælling
(Socialstyrelsen, 2020). At den samme organisation, ved brug af stort set de samme
metoder, gentagende år har lavet sådan en kortlægning, betyder at man kan følge med i,
hvordan de hjemløse i Danmark, har udviklet sig over tiden.

Rapporterne fra VIVE, bliver også brugt af Socialstyrelsen (Socialstyrelsen, 2020), hvilket er
en stærk indikator for kvaliteten af både undersøgelsen og rapporten. Dog skal man være
opmærksom på, at selvom VIVE selv påstår, at de er uafhængige (VIVE, 2021), er de en
statslig institution, hvis bestyrelse udpeges af indenrigs- og Boligministeren (VIVE, 2021).
VIVE er derfor ikke uafhængig på alle punkter. Det bør også nævnes at rapporten denne
analyse omhandler, er finansieret af Social- og Indenrigsministeriet (VIVE, 2021). Vi har dog
umiddelbart ikke kunne finde nogen kritik af VIVE, der kan være relevant for vores brug af
deres litteratur.

Formålet med Hjemløshed i Danmark 2019. National kortlægning var ifølge rapporten selv
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“...  at følge udviklingen i hjemløsheden, både på landsplan og i de enkelte
kommuner. Samtidig giver kortlægningen en viden om hjemløshedens karakter og
ændringer i profilen af de hjemløse borgere. Kortlægningen giver også en viden om
årsagerne bag hjemløsheden og om, hvilke sociale indsatser de hjemløse borgere
modtager.” (Benjaminsen, 2019)

Metode
Benjaminsen har indsamlet data ved at række ud til et stort antal af sociale tilbud, og lokale
myndigheder, der har kontakt til de hjemløse i Danmark. De har fået disse institutioner til at
udfylde et 2 siders spørgeskema om samtlige unikke hjemløse borgere, som disse
organisationer havde kontakt til, i løbet af en dedikeret tælleuge. På den måde minimerer
man sandsynligheden for at tælle nogle personer to gange, samt helt at overse nogle
individer.

De oplevede i visse tilfælde ressourceproblemer hos de kontaktede tilbud, og koordinering
mellem kommunale afdelinger, der kan have ført til, at nogle hjemløse ikke er blevet talt med
i undersøgelsen. Derudover var der et højt antal af enheder, der ikke havde kontakt til en
hjemløs person i tælleugen, derfor har de fået svar tilbage fra 558 tilbud, om at de havde
kontakt til mindst én hjemløs person. Dette tal er faldet en lille smule i sammenligning med
undersøgelsen fra 2017, og det kan der være flere årsager til, for eksempel omstrukturering,
som kan læses i rapporten. Det kan dog muligvis også have en betydning i forhold til det fald
i antallet af hjemløse, der er optalt sammenlignet med undersøgelsen fra 2017.

For at minimere mængden af dobbelte tællinger, blev der i spørgeskemaet spurgt til den
hjemløse persons CPR nummer, eller fødselsdato og initialer. Under bearbejdningen af det
indsendte materiale, fandt de ca. 1500 dobbelttællinger.

Om de hjemløse i Danmark
Hjemløse migranter, uden fast ophold i Danmark, der opholder sig i landet midlertidigt og
uregistreret, har visse begrænsninger i forhold til hvilke tilbud de kan eller må bruge. Derfor
har der været flere registreringer af disse personer, hos nogle tilbud end andre, og de
vurderer derfor at

“... antallet af personer, opgjort i denne gruppe af hjemløse migranter uden fast
ophold, er mere usikkert end for hjemløse personer med fast ophold (personer af dansk
herkomst samt flygtninge og indvandrere med fast ophold). “ (Benjaminsen, 2019).
Disse personer indgår altså ikke i optællingens resultat på 6431 hjemløse borgere i Danmark

Resultat
Der er ifølge rapporten en generel usikkerhed forbundet med at kortlægge og opgøre
antallet af hjemløse borgere, og optællingens resultat bør derfor betragtes som et minimum.
I rapporten skønner de derfor underestimeringen til at være omkring 200 personer, hvilket
svarer til det 200 personers fald, man ser fra 2017 til 2019.
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Rapporten kategoriserer de hjemløse ud fra deres geografi, profil, personlige oplysninger
som alder, overnatningsløsning og andre kategorier. De fleste af disse kategorier er dog ikke
nødvendigvis relevante for vores projekt, og vi vil derfor ikke gå yderligere i dybden med
dette, med mindre det senere viser sig relevant. Rapporten optalte i alt 6431 hjemløse
borgere i Danmark. Nedenunder har vi i projektgruppen konstrueret et mindre sæt grafer, der
fremhæver interessante fakta fra rapporten omkring antallet og fordelingen af hjemløse i
Danmark.

Figur 2: Udviklingen i antallet af hjemløse ifølge Socialstyrelsen

Figur 3: Fordeling af hjemløse ud fra alder ifølge Benjaminsen, (2019)
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Figur 4: Procentvis ændring i fordeling af hjemløse ud fra alder 2017-2019 ifølge
Benjaminsen, (2019)

Interviews
I og med, det originale formål med vores projekt var at skabe et fundament af viden omkring
hjemløses udfordringer med teknologi, i det undersøgte område, ønskede vi at fokusere på
kvalitative metoder, som vi kendte fra STS 1. Det kvalitative format tillod os at være mere
undersøgende, og komme mere i dybden med emnerne, med et formål om at opdage helt
ukendte emner og relevanser. En anden årsag til, at vi valgte en kvalitativ metode var, at vi
kunne se at flere af de videnskabelige rapporter omkring emnet, vi fandt fra udlandet, netop
brugte kvalitative metoder (Rhoades, 2017) (Harris, 2020).

Når man adresserer menneskers problemer og udfordringer, navnligt med teknologi, er det
særligt vigtigt at bruge kvalitative metoder, da det er essentielt at kunne danne sig et overblik
over, ikke bare de rodproblemer, der ligger til grunds for udfordringerne, men også de
konsekvenser problemerne medfører. Vi ønskede også at afdække viden omkring
udfordringer, som ikke i forvejen er kendt, hvilket må betyde, at de udfordringer vi ledte efter,
ikke var til stede af alle brugere af disse teknologier, i hvert fald ikke i samme omfang. Vi så
det derfor som værende vigtigt, at vi udførte en mere subjektiv undersøgelse, fokuseret på
individer og individuelle relationer, frem for en kvantitativ undersøgelse, fokuseret på tal og
antal.

Vi antog at de fleste udfordringer ville opstå:
- På en lille skærm, for eksempel et stykke software
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- Som en følelse inde i hovedet på deltageren, for eksempel en følelse af at blive
overvåget

- Som en iboende systematisk diskrimination, der dermed kun kunne opdages over en
længere tidsperiode

Hvis vi udførte deltagerobservationer, kunne vi ikke komme fysisk tæt nok på deltageren,
både af hensyn til den sundhedsmæssige risiko i forbindelse med Covid-19, men også af
hensyn til ikke at forstyrre eller forandre den kontekst, som vi undersøger. Det ville derfor
være svært for os at følge med i, hvilke udfordringer deltageren møder på en lille skærm.
Igennem deltagerobservation, ville vi heller ikke kunne undersøge følelser og tanker, uden at
spørge ind til dem. Ligeledes var det heller ikke muligt for os at opdage systematisk eller
iboende diskrimination i teknologier, da vi ikke havde den nødvendige tid at afsætte til, at
følge en deltager over en længere periode, hvilket ville løfte sløret for disse problematikker.

Af disse årsager kunne vi altså ikke bruge visit-etnografisk metode, eller etnografisk
interview (Mørk, 1999). Dertil bør det også tilføjes, at vores deltagere med stor
sandsynlighed er socialt udsatte med mange andre problemer (Benjaminsen 2019), som vi
derfor ønskede at bebyrde eller forstyrre så lidt som overhovedet muligt. Både af førnævnte
årsag, og på grund af smitterisikoen i forbindelse med Covid-19, ønskede vi heller ikke at
udføre vores interviews i samlede fokusgrupper.

Vi udførte semi-strukturerede kvalitative interviews, da vi ønskede at undersøge de
førnævnte problemstillinger, og disse udfordringer ville være svære for os at opdage gennem
observation. Men gennem et interview ville vi kunne opdage disse udfordringer igennem
deltagernes ‘øjne’. Et interview tillader os at opdage disse problematikker, uden at vi
forstyrrer deltageren unødvendigt, og uden at vi udsætter deltagerne for en høj smitterisiko.

Under optimale omstændigheder, ville vi have foretrukket at udføre vores interviews for
rullende kamera. Det er at foretrække, fordi det gør den efterfølgende transskribering og
bearbejdning af vores interviews markant nemmere, og mere tro mod deltagernes sande
intentioner (Kvale, 2009). Eftersom vi ønskede deltagere, der sandsynligvis i forvejen var
socialt udsatte, og vi ønskede at møde dem på gaden spontant, ønskede vi ikke at forstyrre
dem mere end højest nødvendigt. Ej heller ønskede vi at miste bekymrede potentielle
deltagere, og af disse årsager tog vi et valg om udelukkende at optage lyd frem for video.
Det ville også gøre det nemmere at holde deltagerne anonyme, samt overbevise dem om, at
de er anonyme.

Forberedelse
For at skabe en interviewguide til vores undersøgelse, undersøgte vi først den eksisterende
litteratur, der er dækket tidligere i denne rapport, da det er vigtigt at kende
undersøgelsesteamet (Kvale, 2009). Dette blev gjort for at danne os et overblik over hvilke
temaer vi ønskede at spørge ind til. Vi brugte herefter metoder fra Mørk (2020) og Kvale
(2009), til at strukturere og konkretisere vores interviewguide. Vores interviewguide kan ses
herunder på Figur 5.
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Figur 5: vores interviewguide

De første par minutter af et interview er afgørende, da deltageren skal danne sig en klar
opfattelse af intervieweren, inden deltageren begynder at tale frit, og dele deres følelser og
personlige oplevelser med en fremmed (Kvale, 2009). Vi startede derfor vores
interviewguide med en briefing hvor vi introducerede os selv, og gav en kort forklaring af
formålet med interviewet. I briefingen spurgte vi også om det var okay at optage deres
stemmer, men at der ikke ville blive optaget billede, og at deltagerne ville forblive 100%
anonyme. En del af vores briefing bestod også i, at spørge dem om de rent faktisk ønskede
at blive interviewet. Vores situation gjorde, at det ikke gav mening for os at aftale disse
interviews på forhånd. Vi etablerede derfor kontakten med vores deltagere hvor og når vi
mødte dem i gadebilledet.

Efter vores briefing, har vi i interviewguiden fremlagt en kort række af spørgsmål, som kunne
suppleres med opfølgende spørgsmål under selve interviewet, baseret på deltagernes svar
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og fremtræden. Disse spørgsmål havde til opgave at generere svar på vores
arbejdsspørgsmål, enten direkte, eller gennem indirekte spørgsmål, som vi skulle analysere
for at få svaret på vores arbejdsspørgsmål. Vi begyndte med et spørgsmål omkring en
konkret oplevelse med deltagerens telefon. Dette gjorde vi dels for at finde ud af, om
deltageren var i besiddelse af en mobiltelefon, og til dels for at introducere deltageren til
interviewet, med et simpelt og overkommeligt spørgsmål. Telefon/mobil er et begreb som
alle parter er enige om definitionen af, i modsætning til begrebet ‘teknologi’, og at vi i dette
spørgsmål fokuserede på en konkret begivenhed, gjorde at deltageren ikke behøvede at
forholde sig til for eksempel en større tidsramme.

Efter vores spørgsmål, kommer, som anbefalet (Kvale, 2009) en sektion dedikeret til vores
debriefing af deltageren. I denne del af interviewguiden spørger vi først og fremmest ind til
om deltageren har yderligere at tilføje, eller nogen spørgsmål til os. Således vil deltageren
ikke brænde inde med relevante informationer, der ikke passede direkte til vores spørgsmål.
I debriefingen gentog vi også hvad interviewet skulle bruges til, samt at de forbliver
anonyme. Vi forsøger også, som Kvale (2009) at gentage nogle af de hovedpointer,
deltageren kom med, for at sikre os at vi har forstået dem korrekt. Til sidst takker vi personen
for at deltage, og tager afsked.

Lokationer og udførelse
Det er anbefalet under et interview at medbringe en ‘icebreaker’(Mørk, 1999). Dette
udnyttede vi i nogle tilfælde, hvor vi for eksempel købte en Hus Forbi avis, eller tilbød en
cigaret, inden vi introducerede os selv. Som udgangspunkt begrænsede vi dog denne
metode, da vi ikke ønskede at deltagerne udelukkende skulle svare på vores spørgsmål
fordi de følte sig nødsaget til det. At give en cigaret til en person der oplever hjemløshed,
medfører i vores erfaring også en anden dynamik, end at give en cigaret til en person der
ikke oplever hjemløshed. Vi ønskede derfor heller ikke at sende utilsigtede signaler, ved at
‘donere’ genstande eller penge, i forbindelse med interviewet.
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Figur 6: Første lokation, Hellig Kors Kirke

Inden interviewsessionerne gik i gang, planlagde vi hvor vi ville møde deltagerne. Vi havde
gennem en af personerne bag denne rapport kendskab til et overnatningssted for hjemløse
personer, med faste åbningstider. Dette førte til at en større gruppe af hvad vi antog var
hjemløse personer, hver aften samlede sig omkring samme tidspunkt, for at kunne komme
ind på dette overnatningssted. Vi besluttede os derfor for at møde op på netop dette sted,
ved dette tidspunkt, for at have adgang til en stor mængde af deltagere på samme tid. Da vi
mødte op, erfarede vi dog at det ikke længere var tilfældet, da der ikke var nogen personer,
der ventede på at komme ind på det pågældende tidspunkt.

18



Figur 7: Anden lokation GraceKBH

Tæt på det førnævnte overnatningssted fandt vi et værested/café for hjemløse og socialt
udsatte. Her forventede vi ikke den samme naturlige forsamling før åbningstiden, og vi
valgte derfor at tage derned midt i åbningstiden. Vi antog, at et værested som dette var et
frirum for dets brugere. Vi ønskede derfor ikke at tage dette frirum fra dets brugere, eller
forstyrre unødvendigt. Af denne grund valgte vi at placere os udenfor cafeén, og vente på at
vi kunne henvende os til en person, der forlod caféen. For at ingen skulle føle sig ‘angrebet’
eller ‘overrumplet’ af os, valgte vi også at placere os et stykke fra indgangen, således at de
ville have større frihed til, ikke at nærme sig os. Vores placering i forhold til cafeen kan ses
på Figur 7, herover.

19



Efter vores indledende interviews, fik vi gennem vores deltagere informationer omkring, hvor
og hvordan vi bedst kunne finde flere deltagere. Vi endte med i alt at udføre interviews fem
forskellige steder i København. Disse lokationer kan ses herover på Figur 6-10.

Inden hvert interview, mødtes alle gruppens medlemmer på en lokation i nærheden af hvor
vi ville henvende os til interviewdeltagerne. For at deltagerne ikke skulle føle sig angrebet på
gaden, ville vi kun henvende os to og to ad gangen. Vi ønskede at være to, for at sørge for,
at fortolkningen af interviewet ikke kun kunne udføres af en person og fordi vi ikke ville ligne
gadesælgere Vi valgte også denne konstellation fordi at vi ønskede at en person kunne
optage samtalen, imens den anden kunne koncentrere sig om at lytte aktivt til deltageren, en
detalje der er utrolig vigtig i følge Kvale, (2009). Inden interviewsessionerne blev vi testet for
Covid-19, og de to personer der henvendte sig til deltagerne, bar altid mundbind, og holdt
sikker afstand til deltagerne, således at vi kunne minimere sikkerhedsrisikoen i så høj grad
som muligt.

Alt i alt udførte vi 9 interviews (Bilag 1). Vi oplevede meget få gange, at nogen afslog at
deltage i et interview efter vi havde introduceret os selv, og generelt var deltagerne meget
imødekommende og overbærende.

Efter vi havde interviewet en person, vendte de to udvalgte interviewere tilbage til resten af
gruppen, og delte et kort resumé af hovedpointerne fra interviewet. En sådan refleksion efter
et interview er vigtig (Kvale, 2009), og den hjalp os med at danne et overblik over, ikke bare
hvilke informationer vi fik gennem det specifikke interview, men også hvordan det passer ind
i en sammenhæng og en kontekst, med de foregående interviews.

Semesterbinding

TSA
Den første dimension vi vil inddrage i vores projekt, er Teknologiske Systemer og Artefakter.
Vi bruger TSA dimensionen til at definere de teknologier som vi vil undersøge, hvilket er
beskrevet tidligere under punktet begrebsafklaring.

Vi bruger også TSA dimensionen til en teknologisk analyse af den valgte teknologi, og det
associerede artefakt. Vi vil gennemgå de 6 trin i TRIN modellen i forhold til denne teknologi i
vores analyse og der står mere om TRIN modellen i metodeafsnittet og den teknologiske
analyse står i et afsnit længere nede. TRIN modellen bruger vi også til at foretage en
analyse af vores endelige løsningsforslag, i produktafsnittet.

STS
Den anden dimension som vi vælger at inddrage i vores projekt, er Subjektivitet, Teknologi
og Samfund. Vi bruger STS dimensionen til vores informationsindsamling, hvilket vi primært
har gjort gennem interviews med hjemløse. Vi bruger også metoder fra STS til vores analyse
af interviews. Vores Interviews er beskrevet og analyseret i de korresponderende afsnit
længere nede.
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Metoder

Semistruktureret interview

Det semistrukturerede interview søger at indhente informationer af den interviewedes verden
og med dette at kunne finde frem til essensen af problemet. Den semistrukturerede
interviewform er en kvalitativ form hvilket betyder at viden er mere relationel end ved for
eksempel en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse. Under processen er der blevet skabt en
interviewguide for at gøre det nemmere for projektgruppen at interviewe informanterne.
Guiden er blevet skabt for at have noget at falde tilbage på, men er ikke en slavisk
gennemgang af interviewene. For udførelsen af interviewene se afsnittet ”Interviews”.

Coloured Cognitive Mapping (CCM)

Coloured Cognitive Mapping, ligeledes kendt som et problemkort, bliver anvendt til at kunne
få en dybere viden eller forståelse inden for et problem. Det handler om at undersøge og
finde konsekvenser og årsager af det givne problem og hertil inddæmmes de eventuelle
løsningsmuligheder. Ved at tage udgangspunkt i en problemstilling fra projektet kan man
hertil finde konsekvenserne af den givne problemstilling, og efterfølgende finder man
årsagerne til disse konsekvenser. Dette kan understøttes med undersøgt empiri.
Efterfølgende kan der skabes et overblik over de mulige løsninger og der kan hertil
fokuseres på en bestemt gren, hvor der ønskes at skabes løsningsmuligheder.
CCM-modellen er overordnet en god metode til at skabe en kreativ proces til projektet, der
er med til at åbne op for løsningsmuligheder der ikke ville blive tænkt under andre
omstændigheder (Venable, 2014). Efter en Brainstorm med problemløsninger har vi udvalgt
flere af de løsningsforslag vi mente der bedste kunne hjælpe de hjemløse. Efterfølgende har
vi lavet et problemkort og udviklet dette, indtil vi var tilfredse med problemkortet. Hertil kunne
vi identificere det løsningsforslag vi mente ville være det bedste og arbejdede videre med
løsningen.

TRIN-modellen

Ifølge Jørgensen (2019), er TRIN modellen ikke en metode:

”TRIN-modellen er ikke en metode i betydningen en videnskabelig metode. Hermed
sigter jeg til en metode til at belyse en problemstilling, fx en metode indsamle empiri.
Den er heller ikke metode i betydningen designmetode, altså til at designe og
konstruere et artefakt - TRIN-modellen går jo ikke ud på at bygge et artefakt. ”
(Jørgensen, 2019)

Men selvom denne model i sig selv ikke som sådan er en metode, så er den stadig meget
relevant for vores emne, da vi skal kigge nærmere på de teknologier som hjemløse anno
2021 gør brug af.

Trin-modellen er en forkortelse for: Teknologi, Radikalt og Inkrementelt design i Netværk.
Denne model er udarbejdet af tre forskere fra Roskilde Universitet, Thomas Budde, Erling
Jelsøe og Niels Jørgensen (Jørgensen, 2019)
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Trin-modellen er en oversigt over seks aspekter der kan bruges til at analysere en teknologi.
Trin-modellen er derfor et redskab der kan bruges til at beskrive en given teknologi.

TRIN-modellens seks trin:
1. Teknologiers indre mekanismer og processer
2. Teknologiers artefakter
3. Teknologiers utilsigtede effekter
4. Teknologiers systemer
5. Modeller af teknologier
6.         Teknologier som innovation

Der vil i det forløbne afsnit være en beskrivelse af hvert aspekt. Det vil dog ikke være alle
trin i modellen der er relevante for vores projekt.

Trin 1: Teknologiers indre mekanismer og processer
Det første trin handler om de centrale mekanismer og processer i en teknologi, som bidrager
til at opfylde teknologiens formål. Derved handler det altså grundlæggende om hvordan en
teknologi fungerer (Jørgensen, 2020). Man analyserer det der får en teknologi til at fungere
og man kan udnytte dette til at analysere teknologien yderligere efter man har fået
grundforståelsen af, hvorfor den fungerer. Man kan se på en mobiltelefon som har mange
indre mekanismer og processer herunder internettet både i form af Wi-Fi og det mobile data.

Trin 2: Teknologiers artefakter
Dette afsnit handler om teknologiens menneskeskabte artefakter og deres funktioner da et
teknologisk artefakt er et artefakt med en funktion (Jørgensen, 2020). Teknologiske
artefakter er modsat ikke-teknologiske artefakter, artefakter der transformerer eller omformer
natur.

Trin 3: Teknologiers utilsigtede effekter
Teknologier og artefakter er skabt med et bevidst henblik på et problem det prøver at løse.
Dette kan dog skabe utilsigtede effekter i forbindelse med skabelsen eller brugen af
artefaktet. Dette kan både være positive, men også negative effekter. For de hjemløse er der
mange utilsigtede effekter med mobiltelefonen bl.a. er der blevet fortalt i et interview (Bilag
1) at han ikke føler sig sikker med sin telefon.

Trin 4: Teknologiers systemer
Ved det fjerde trin ser man på de store sammenhænge mellem teknologi (Jørgensen, 2020).
Da teknologiske systemer er sammenhængende systemer af teknologiske artefakter, der
samlet besidder en bestemt funktion, er det her i dette trin at der fokuseres på de funktioner,
der bidrager til det samlede system og funktion (Jørgensen, 2020).

Trin 5: Modeller af teknologier
I trin fem går man i dybden med teknologiske modeller af et artefakt (visuelle eller fysiske)
som repræsenterer artefaktet. Hertil kan der være særligt udvalgte funktioner, der bliver
analyseret. Yderligere kan disse modeller bruges som et springbræt til en videreudvikling
eller en fornyelse af de teknologiske artefakter (Jørgensen, 2020).
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Trin 6: Teknologier som innovation
Trin seks ser på teknologiske artefakter som innovation. Innovation er implementering af nye
eller væsentligt forbedrede produkter, produktionsprocesser eller organisationsformer
(Jørgensen, 2020).

Vi har i projektet valgt at arbejde primært med trin 1, 3 og 6.

Aktør-Netværksteori (ANT)

Aktør-Netværksteori er en metode hvorpå man vil kunne analysere hvordan forskellige
aktører (teknologier, mennesker, organisationer, viden, mm.) arbejder sammen med
hinanden, og kan dermed danne en kontekst i form af de netværk der bliver dannet. Ved
brug af denne teori kan vi danne en kontekst for hvordan de hjemløse aktører arbejder med
de teknologiske aktører og hvordan og hvorfor der kommer problemer mellem de to grupper
af aktører. Under vores informationsindsamling i projektet er der blevet sendt mails med
spørgeskemaer ud til flere organisationer der hjælper de hjemløse, herunder Blå Kors,
Socialstyrelsen og Projekt UDENFOR m.fl.

Analyse af interviews
Med den semistrukturerede interviewform er der blevet interviewet i alt 9 gadebeboere fra
København. Interviewene er blevet lydoptaget og efterfølgende transskriberet for at
analysere dem. Der er dog blevet identificeret tre primære problemer: Sprogbarriere, mangel
på opdateringer af informationer til hjælp af kritiske ressourcer og tyveri.

For at opnå mest viden omkring emnet, har vi prøvet så vidt muligt at lave et dynamisk
samspil med den interviewede mens vi samtidig holdt os tematisk omkring vores fælles mål.
I de forskellige transskriptioner, kan det ses at vi havde et standard sæt af spørgsmål, men
grundet at vi ville holde os i øjenhøjde med den interviewede, kunne spørgsmål godt være i
løs rækkefølge med opfølgende spørgsmål. Dette antog vi, ville opnå den maksimale
indsamling af viden. Dette vil også sige at vores sprog i visse tilfælde bliver spontant rettet
efter hvordan vores testperson har talt og opført sig. Da der ikke er video på vores
interviews, skal det dog nævnes at vi for eksempel har talt og haft en positur hvor vi har
forsøgt at spejle os i testpersonen, så de kunne identificere sig med os. Dette kunne have
haft en effekt på vores interviews.

I et af vores interviews blev den interviewende nødt til at ringe til en af hans venner som
kunne fungere som tolk for ham. Interviewet foregik derfor over telefonen med en tolk
sammen med den gadebeboende. Hertil fortalte tolken os at den hjemløse havde problemer
med sprogbarrieren, da han ikke kunne slå forskellige adresser op på telefonen og derfor
ikke kunne komme hen til de nødvendige herberger. Ydermere var der endnu et problem ift.
sprogbarrieren, da telefonen og dens applikationer er på engelsk og det derfor tager tid for
ham at få oversat applikationen uden hjælp af tolk.

“So such a technology would be helpful for him, because there are like this (group/society)
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that he says, but it does not translate it correctly, most of the time he was *inaudible*” (Tolk
for hjemløs, Bilag 1)

De fleste af vores interviews blev udført på engelsk da den hjemløse oftest var fra et andet
land end Danmark og derfor ikke kunne snakke godt dansk. Dette viser at det godt kunne
være et tilbagevendende problem med sprogbarrieren.

Det andet problem omhandler mangel på opdateringer omkring informationerne for de
forskellige tilbud. Der var et specifikt problem med internetsiden ”Copenhelp”. Copenhelp
hjælper gadebeboere med kritiske ressourcer såsom husly, mad, hygiejne osv. Problemet er
dog at det ikke bliver opdateret korrekt, så hvis man mødte op til et af stederne der er vist på
siden, så kunne der være risiko for at der var lukket og det var derfor spildt tid for den
hjemløse.

Der opstår endnu et problem idet at man ejer en telefon, da tyveri ikke er noget som er
ualmindeligt for gadebeboerne, ifølge vores interviews.

“Yes, i have friends who lost their phone, but not me. I never sleep outside and they all lose
them outside.” (Bilag 1)

I et af vores interviews blev der fortalt at den hjemløse havde fået stjålet sin telefon mens
han sov. Dette er sket gentagne gange for personen og han føler sig derfor ikke længere
sikker med en telefon på sig. Yderligere klagede personen over at når han ringer til politiet,
så kommer de ikke. En anden af vores interviewpersoner fortalte at hans venner fik stjålet
deres telefoner hyppigt og at man skal undgå at sove udenfor for ikke at få dem stjålet.

“I call police but they don't come to me.” (Bilag 1)

Problemet med tyveri af gadebeboernes mobiltelefoner bliver også eksemplificeret gennem
et andet interview, hvor gadebeboeren fortæller om hvordan personer med “lange fingre” ,
gør det meget svært at have en mobiltelefon når man sover udenfor (Bilag 1). Det er dog
ikke kun mobiltelefoner der bliver stjålet fra de hjemløse når de sover udenfor. Den
pågældende gadebeboer fik også stjålet sit hævekort, men ikke før at tyven havde fået
tilegnet sig kortets pinkode, indsat hvad gadebeboeren antager var stjålne penge, for
derefter at hæve de stjålne penge samt gadebeboerens pension.
Ud fra sådan en begivenhed kan det antages, at personer som den interviewede, er særligt
udsat for at blive bestjålet.

I vores produkt sektion, vil vi komme med nogle løsningsforslag til de problemerne vi er
blevet mødt med igennem vores interviews.

For at kunne be- eller afkræfte om disse interviews og svar kan overføres til andre
testpersoner eller interviews, er vi nødt til at generalisere i denne opgave. Derfor trækker vi
de 3 former for generalisering ind i analysen.
Først og fremmest havde vi den naturalistiske forventning om disse mennesker og vores
egen ide om hvordan de ville agere og hvilke problemer de muligvis havde.
Vores forespørgsel startede med at teknologi som en helhed kunne være et problem, men
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dog endte vi med at fokusere på mobiltelefonen. Derfor blev vi overraskede over svarene da
der hurtigt skabte sig et mønster.
Dertil kommer den statistiske del. Der var ingen af de mennesker vi mødte på gaden, som
var nøje udvalgt. Det var nærmere et spørgsmål om hvem der var villige til at deltage. Derfor
ser vi disse interviews og svarene som troværdige og repræsentative for de hjemløse
generelt.
Til sidst har vi den analytiske generalisering. Da der er intet der tyder på at vores empiri ikke
kan overføres til andre steder i Danmark, til trods for at vi har haft København som område,
vil denne analyse kunne ses som generaliserende.
Ud fra vores observationer, virker det som om at der er herberger som er “hårdere” ramt af
mennesker, som muligvis har været i det hjemløse miljø i længere tid, frem for andre.
Med ordet “hårdere”, menes der hjemløse som rent fysisk ser mere hærdede ud af det miljø
de befinder sig i. Der var flere som var betydeligt og synligt berusede eller på anden måde
påvirket. Selvom dette var vores indtryk, har svarene været sammenlignelige og ville nemt
kunne overføres til et andet sted i Danmark.

Sammenligning med IT-projektet, projekt UDENFOR
Hvis man kigger på initiativet “IT-projektet af projekt UDENFOR” som også belyser
problemstillingen omkring hjemløses vanskeligheder med teknologi, så finder man meget
relevant data. IT-projektets typiske brugere og målgruppe er hjemløse mænd mellem 45 og
60 år, som befinder sig uden for det digitale samfund (IT-projektet, projekt UDENFOR, 2014,
side 7-8).
Denne målgruppe er ikke helt lig med vores egen målgruppe, da vi har udført interview uden
henblik på køn eller alder. Vi har spurgt mere ind til specifikke scenarier og oplevelser for at
identificere problemer i den hjemløses teknologiske hverdag, hvorimod IT-projektet ønskede
at danne den basis der ville gøre det muligt for den hjemløse at have teknologi i deres
hverdag. IT-projektet valgte at udføre dette basis-dannende projekt igennem tillidsopbygning
hos de hjemløse. De beskriver hvordan de tager stort hensyn til den hjemløses liv og deres
personlige grænser, for at opnå tillid til at udføre formålet med IT-projektet (IT-projektet,
projekt UDENFOR, 2014, side 11-12).
Vi blev herfra selv inspireret i forbindelse med udførelsen af vores egne undersøgelser, hvor
der også blev sat ekstra stort fokus på ikke at være indtrængende i den hjemløses hverdag.
Vi bragte ikke varm mad eller andet ud til de hjemløse, eller igangsatte en længerevarende
proces for at skabe den samme tillid som i IT-projektet, men vi valgte at være meget
omhyggelige med hvordan vi fremstod over for de hjemløse. Som nævnt tidligere i opgaven,
valgte vi kun at møde de hjemløse i grupper af 2, og kun steder hvor vi mente at vi ikke ville
trænge ind på deres “safe-space” (Lokationer og udførelse, side 17)

Vi har i vores eget projekt kunnet se hvordan måden hvorpå hjemløse interagerer med
teknologi har ændret sig siden IT-projektets udførelse (Bilag 1).
Ud fra sådanne observationer har vi kunnet uddrage, at det ikke umiddelbart er en udbredt
tendens at hjemløse enten ikke kan bruge teknologi, såsom mobiltelefoner, eller har
teknologi som de ikke har adgang til. (Analyse af interviews, side 23)
Disse observationer gjorde os derudover også mere selvsikre i relevansen af vores egen
problemstilling, at finde og belyse hvilke teknologiske udfordringer den hjemløse stod overfor
i sin hverdag. Det viste sig dog at den virkelighed vi mødte, ikke stemte overens med vores
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umiddelbare forventning. Det ændrer dog ikke på vigtigheden af den empiri vi har indsamlet,
blot at vi har skiftet vores fokus fra at gøre teknologi mere tilgængeligt for hjemløse, til at
løse andre problemer. Det presserende problem er nemlig ikke selve brugen af teknologier
som mobiltelefoner, men snarer tyveri, sprogbarriere, og mangel på information til service og
servicetilbud.

Analyse af teknologien

For at kunne analysere telefonen som et teknologisk artefakt, har vi valgt at bruge TRIN
modellen som et grundbasis værktøj, da vi mener at nogle af trinene er essentielle for vores
emne.

Teknologiers indre mekanismer og processer
Telefonens hovedformål førhen har været at kunne ringe til andre, for senere hen at handle
om generel kommunikation, til nu at have flere forskellige formål hvorpå kommunikation ikke
nødvendigvis er hverken opkald eller SMS baseret. Grundet at hovedformålet ved
mobiltelefonen er konstant skiftende, vil vi ikke fokuserer på de indre mekanismer som
tænder telefonen: elektricitet, mikrochips etc, da dette er irrelevant for vores opgave.
De spændende mekanismer og processer for os, er nemlig de essentielle funktioner som de
hjemløse vil skulle gøre brug af. Først og fremmest er det svært for os at vide om
telefonerne de hjemløse bruger har et abonnement tilknyttet. Dette er interessant fordi at
3-4-5G kun er tilgængeligt med et fast abonnement, alternativt skal telefonen altid være
knyttet til et WiFi-netværk. Vi har ikke fået viden om disse mennesker bruger offentligt Wi-Fi,
hvis de for eksempel befinder sig tæt på det specifikke herberg eller opholdssted. Endvidere
er der funktionen kort eller Google Maps til brug for at kunne navigere.
Men måske vigtigst af alt (hænger dog sammen med netværk), er de forskellige Apps som
er grundlaget for at de hjemløse har brug for en telefon.
Det er nemlig de Apps som der får virkeligheden og samfundet for disse mennesker til at
være tættere på dem, end hvis telefonen ikke var der.

Teknologiers utilsigtede effekter
● Telefoners Holdbarhed

Telefonen er blevet et teknologisk artefakt som alle mennesker efterhånden besidder
og i Danmark er det usædvanligt hvis man ikke har en. Lige så vel som man kender
til sin telefon, kender man nok også til at den ikke holder for evigt. Derfor er det
endnu vigtigere at tænke på telefonens holdbarhed for en hjemløs. Forholdene på
gaden er ikke helt så rene og bløde som komforten i ens hjem med sofa, seng etc.
Derfor vil man hurtigt kunne regne med at telefonen er mere fysisk udsat for f.eks.
tab, slag, snavs, regn mv. (De fleste hjemløse havde ikke covers på deres
mobiltelefoner) og snavs af forskellig slags fra gaden som f.eks. enten kommer ind
bag skærmen eller fedter den efterhånden normale finger-ID funktion.
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● Teknologisk fremskreden
Teknologi inden for den digitale verden går lynende hurtigt og ifølge Moore’s Law vil
der være en fordobling af digitalt fremskredne produkter hver 18. måned. (Tardi,
2021). Derfor bliver det et problem som hjemløs at skulle have en telefon som en
langsigtet plan. Umiddelbart var det ikke en tanke vi havde skænket som gruppe i
starten, men så indså vi at en af os for eksempel har en Iphone 6 og derfor ikke kan
downloade “kørekort” app’en, fordi der ikke opdateres til tidligere generationer af
telefoner. Dette startede tanken med, hvornår bliver det umuligt for de hjemløse at
bruge de apps som skal vise dem enten sovepladser, badeanstalter,
opladningsstationer samt nødvendige apps som f.eks. e-Boks, NemID etc.

● Tyverisikring
Denne utilsigtet effekt er muligvis en lidt abstrakt tanke på de to sidste punkter her,
men i dette miljø bliver telefonen altså et utroligt værdifuldt og nødvendigt værktøj for
mange og derfor er tyverisikring også en utilsigtet effekt af at eje dette teknologiske
artefakt. Disse individer skal på grund af deres ejerskab af telefonen altid være
vågen i hverdagen for ikke at få stjålet deres telefon mens de kigger væk, sover etc.
De fleste telefoner bruger en kode til at blive åbnet, men telefonen er sjældent fysisk
svær at få fat i, hvis den ligger fremme i en lomme eller taske.

● Geografisk
Når vi skriver geografisk, er det ment som et miljømæssigt problem for de hjemløse
at færdes med et “skrøbeligt” artefakt når vind og vejr udgør en trussel.
Heldigvis bor vi i Danmark, som er et nogenlunde tempereret klima, men vi har til
gengæld masser af regn. De fleste moderne smartphones er ikke vandtætte, kan
ikke tåle når der er for varmt eller for koldt. Derfor udgør dette en stor utilsigtet effekt,
meget mere for de hjemløse end for os andre som har mulighed for altid at kunne gå
inden for egen dør i ly for klimaet. En hjemløs, ifølge vores interviews, kan ofte få et
sted at sove, men skal ud om morgenen og færdes udenfor hele dagen.

“Yes, i have friends who lost their phone, but not me. I never sleep outside and they
all lose them outside.” (Bilag 1)

“Not in Denmark, everything is actually easy. Romania is much worse.” (Bilag 1)

En Dansk vinter kan hurtigt ramme minusgrader og hvis man ikke har telefonen
holdt varm i en jakke eller andet, vil mange af dem slukke. Hvis man sidder i en varm
bus om sommeren for længe og telefonen bliver liggende, vil den automatisk også
overhede og slukke. Alle disse miljøskift er telefonen ikke altid forberedt på som
artefakt og derfor er det en massiv utilsigtet effekt for de hjemløse.

Teknologier som innovation
Telefonen og ikke mindst smartphonen har betydeligt ændret vores liv og dermed også
ændret de hjemløses liv. For de hjemløse kan det næsten diskuteres om det er for det bedre
eller det værre. Mange Hus Forbi sælgere har for eksempel først nu fået mobilepay nogle
steder da de fleste mennesker sjældent har kontanter på sig i København. Dertil har

27



teknologien innovativt skabt nemmere måder at holde sine penge, oplysninger og andet på
en platform i form at af et teknologisk artefakt.

Efter snakken med de hjemløse, blev vi informeret om at flere af dem har fået udleveret en
telefon og ikke selv købt den som et hjælpemiddel. Var det så nødvendigt at det skulle være
en smartphone? Det korte svar er ja. Ja, fordi at nutiden og fremtiden er langt tættere end
nutiden og fortiden, i hvert fald indenfor det teknologiske aspekt af for eksempel telefoner.
Det går så hurtigt og der kommer konstant nye funktioner, modeller og apps som man skal
forholde sig til i håb om at de kan gøre livet lettere for os alle i dagligdagen.

Som tidligere nævnt handler det også om at ens telefon hurtigt kan blive forældet og derfor
kan man ikke været garanteret opdateringer på alle funktionerne ens telefon har. Selvfølgelig
vil de kunne regne med at de holder en del længere, men med alle de risici vi har snakket
med disse mennesker om samt den fart som teknologien udvikler sig med, så bliver
telefonen pludselig en af deres vigtigste objekter i hverdagen at holde styr på, næst efter
mad, drikke og søvn. Umiddelbart vil det jo vise sig at telefoners holdbarhed og
fremtidssikring som produkt, ville blive bedre og bedre som årene går. Forhåbentlig bliver de
alle vandtætte, sikret imod varmt og koldt vejr samt skidt og snavs.

Moralfilosofi
Hvis vi skal kigge på den etiske eller moralske side af denne teknologi, er moralfilosofien en
perfekt tilgang til præcist dette. Måske mest af alt den første hoveddisciplin, nemlig den
etiske teori (Ryberg, 2008). Selvom det ikke er ulovligt, er spørgsmålet om det er etisk
forkert at gå efter de mennesker som der med størst sandsynlighed vil generere mest profit.
Smartphones bliver smartere for hver ny generation af telefoner der kommer, men samtidigt
så bliver de mennesker som er længst fra teknologien også skubbet længere væk.
De hjemløse kan lide den samme effekt, hvis firmaerne vælger at skubbe teknologien
længere ud i noget de måske kalder for “smart”, men måske kan ende med at virke ukendt
og få svært ved at komme tilbage til den hverdag som de fleste mennesker lever omkring
dem. Dog viser det sig at teknologien indtil videre, kun viser tegn på hjælp for de hjemløse.
(Hackett, 2019)

“Technology has enabled him to find places to sleep, to eat, to earn, and to socialize; in
many ways, his survival now depends on it. Yet in other ways, his survival has been
impeded by it.” (Hackett, 2019).

Produkt
I dette afsnit vil vi forklare og opstille de problemer som de hjemløse møder ved brug af
mobiltelefoner. Herefter vil vi beskrive de mulige løsninger til hvert problem, som vi har
dannet gennem en idegenereringsproces, og forklare hvilke løsninger vi mener vil være
mest optimal til det pågældende problem.
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Sprogbarriere
Det første problem vi har beskrevet, er problemet med sprogbarrierer. Problemet kommer
mest fra at hjemløse der er migranter, hvilket udgør omkring 11 procent af de hjemløse, og i
mindre grad fra efterkommere, der udgør omkring 7 procent (Benjaminsen 2019). Det er ikke
alle hjemløse migranter og efterkommere der ikke taler dansk eller engelsk, men en del af
vores interviews var på engelsk, og vi havde et, der blev foretaget gennem en tolk. I det
interview vi foretog gennem en tolk, blev der talt om at det kunne være svært at finde vej
eller bruge apps på engelsk.

“...the language barrier cause it mainly uses english and sometimes it takes him
some effort to understand the content.”

Figur 11: problemtræ for sprogbarriere
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Figur 12: inverteret problemtræ for sprogbarriere

Den første af vores ideer til en løsning/produkt for problemet med sprogbarrieren var en ide
til en app lignende “Be My Eyes”, en app der forbinder blinde og synsbesværede med
frivillige der i et videoopkald hjælper dem med deres synsproblemer (Be My Eyes, 2021).
Vores ide gik ud på at forbinde de hjemløse migranter og efterkommere, samt andre der
oplever en sprogbarrierer med frivillige tolke. Det gode ved denne løsning er at den minder
om Be My Eyes app, hvilket viser at dette format ville have mulighed for at virke. Derudover
kan løsningen også virke for andre målgrupper end bare de hjemløse, da sprogbarrierer ikke
kun bliver mødt af migrerede hjemløse, men også af andre immigranter og rejsende. Det
største problem som denne løsning kunne møde, ville være et mangel af frivillige. I
modsætning til Be My Eyes, hvor det eneste krav er at kunne tale et sprog og at kunne se,
så skal vores frivillige tale mindst to sprog, og helst flere. Derudover vil der også være et
krav på mange forskellige sprog, da hjemløse migranter og efterkommere kommer fra en del
forskellige verdensdele, med 5-6 procent fra Europa, Mellemøsten og Afrika, og 2 procent
fra andre dele af verden (Benjaminsen, 2019).
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En anden ide til et muligt produkt for dette problem, er en “find en ven” app, der ville finde
folk der taler samme sprog, og give dem kontakt til hinanden. Dette ville give de hjemløse
migranter og efterkommere mulighed for at få kontakt med folk der snakker samme sprog
som dem. Denne løsning kan give mulighed for et større social netværk mellem hjemløse og
andre der snakker samme sprog, men det afføder også til nogle spørgsmål. Det første
spørgsmål er om denne ide er en løsning på problemet, hvilket det kan være, hvis de venner
de møder taler dansk og/eller engelsk, udover den hjemløses modersmål. Hvis det dog ikke
er tilfældet, antager vi at det også ville kunne udvikle sig til at styrke parallelsamfund baseret
på sprog. Hvis vennerne de får gennem app’en taler dansk og/eller engelsk, kunne den
fungere mere ligesom den første ide med tolk, dog med længerevarende kontakter end på
tolk app’en.

Endnu en ide vi havde var ideen om informationsstandere med information på de forskellige
sprog som de hjemløse migranter og efterkommere taler. Hvis vi ville arbejde videre med et
produkt, og havde valgt dette, ville vi selvfølgelig skulle udspørge de hjemløse hvilke
informationer der ville være relevante at sætte op, hvor de skulle sættes op henne og så
videre. Den umiddelbare information vi fik fra det relevante interview, var herberger og andre
tilbud til hjemløse, med rutevejledning muligvis med kort. Det positive ved løsningen ville
være at man, i modsætning til de første to løsninger, kan finde oversættelser uden brug af
en telefon. Dette er et relevant punkt, da flere af dem vi havde interviewet havde mistet
deres telefon, og en af de andre kendte én der havde mistet sin. De negative punkter vil
være at den hjemløse skal kende placeringen af standerne i forvejen, og at standeren skal
opdateres med information når der kommer ændringer. Derudover er der også mulighed for
hærværk af disse standere.

Den sidste ide vi havde til dette problem, var at lave en mobil oversætningsmaskine. Dette
ville være et elektronisk apparat, omkring samme størrelse eller mindre end en mobil, der
kun kunne bruges til oversætning. Ideelt skulle der være mulighed for både indtastning, lyd,
og kamera som input til oversætning, samt tekst og lyd som output. I vores tanker ville
maskinen køre en app lignende Google Translate, dog kunne man også bruge en der giver
definitioner, afhængigt af budget og ønsker. Vi antager at det positive vil være at denne
maskine vil have langt mindre risiko for at blive stjålet end en almindelig telefon, da der er
færre funktionaliteter indebygget, og få der ville have behov for dem, udover dem som
allerede har maskinen. Det negative ved løsningen vil være at det kan blive dyrt at
producere maskinerne, da i modsætning til nogle af applikationerne ikke kan sælges til
andre målgrupper eller tjene på reklamer, og at det vil være en yderligere enhed der skal
oplades og holdes på sig.

Af de løsninger til problemet med sprogbarriere, ville vi nok vælge at enten arbejde videre
med tolk appen, eller den mobile oversætter. Find en ven appen føles ikke som en løsning af
problemet i  sig selv, men mere en sidevej der kunne arbejdes med, og
informationsstanderne, som umiddelbart er en god ide, kommer vi også ind på i mangel af
information på service, så løsningen kombineres der.

Mangel af information i service
Det andet problem vi har fundet var at der manglede opdateringer i en service til hjælp af
hjemløse. Servicen der bliver nævnt hedder Copenhelp, og er en service der har en liste af
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tilbud med placering, åbningstid, og andet nyttig information (Zendesk, 2021). Problemet,
ifølge den hjemløse vi interviewede, ligger i at information såsom åbningstider og hvilke
tilbud der er tilgængelige, ikke bliver opdateret regelmæssigt nok.

“yeah it is written down that it is open, you go there and it is not.” (Bilag 1)

Det vil sige at Copenhelp ville f.eks. sige at en café til hjemløse er åbnet klokken 14, mens
den reelt først åbner klokken 15.

Figur 13: problemtræ for hjælpe applikationer med forældede informationer
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Figur 14: inverteret problemtræ  for hjælpe applikationer med opdaterede informationer

Vores første ide til løsningen af problemet ville være en mulighed for at brugere kunne tilføje
rettelser til de lokationer der har forkert eller forældet info. Dette ville fungere som i Google
maps, hvor man kan klikke på det felt der har den forkerte info, og ændre den nuværende
info direkte. Som det er nu, er den eneste måde at lave rettelser en feedback-form via
E-mail, hvilket ikke er lige så intuitivt sat op og tager længere tid end vores ide. Det positive
vil være at det går hurtigt at lave ændringer, og at man kan få en del personers input til
ændringer. Hvis der i test ikke var nok der lavede ændringer, så kunne man også tilføje en
belønning for at lave ændringer. Det negative ved denne løsning ville være at nogle folk
sandsynligvis vil lave ukorrekte ændringer i systemet. Dette kan undgås enten ved at kræve
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tilmelding som i Hus Forbi, eller, hvis der en del der foreslår ændringer, så bruge på de
ændringer der er foreslået mest.

En anden ide ville være at stederne opdaterer informationen selv, hvor man enten
promoverer dem der opdaterer ofte, har pålidelig information, eller man giver dem der har
forkert eller forældet information en straf. Hvornår stedet sidst har opdateret sine
informationer, kan man se i appen, mens god og pålidelig information kan komme fra bruger
feedback omkring de forskellige steder. Straffen kunne inkludere ting såsom at være
placeret lavere på en oversigt over tilbuddene, eller at blive fjernet fra servicen. Det positive
vil være at de steder der er på servicen har bedre grund til at opdatere deres information.
Det negative vil være at nogle af stederne enten kan udnytte eller endda misbruge den
promovering der kommer fra opdatering, især hvis den kommer fra en opdatering af
information, eller nogle af stederne kan opleve negative konsekvenser, ved gentagende
gange at glemme at opdatere deres informationer.

Endnu en ide kommer fra at man kan give stederne et fysisk objekt til at stå i vinduet, som
både viser at stedet har åbent, og viser at der er åbent på appen. Dette kan tage form som
et åbent/lukket LED skilt, med en mikrocomputer, lignende en Arduino, der kan sende en
besked til servicen over internettet. Denne besked vil være et åbent/lukket signal, afhængigt
af hvad skiltet er sat til, der opdaterer stedets status på hjemmesiden. Det positive er at der
kan nemt være fleksible åbningstider, og der er ikke behov for manuelle opdateringer
omkring åbningstider. Det negative vil være at det kræver at stedet får leveret disse objekter
og bruger dem som åbningskilt. Derudover kan de hjemløse ikke se åbningstiden før de
åbner, med mindre stedet er blevet opdateret alligevel.

Den sidste ide vi har er informationsstandere med information omkring de forskellige tilbud.
Ideen blev også drøftet som en løsning til problemet med sprogbarrierer, dog kan de have
lidt forskellig karakter. Informationsstanderen fra sprogbarrieren har mere fokus på at
oversætte og have information på flere sprog, hvorimod informationsstanderen her ville have
mere fokus på ruter til tilbud og deres åbningstider. Der kan for eksempel printes kvitteringer
ud med ruter, eller være brochure med kort og information. Det positive er igen at man kan
bruge standeren til information uden sin telefon. Det negative her at det igen har mulighed
for hærværk, og at det kræver at de hjemløse kender til standernes placering. Derudover
løser det ikke helt problemet, da der stadig er krav om opdatering, som ikke nødvendigvis
bliver gjort.

Ud fra de ideer vi har til løsninger, så vil vi nok kun fravælge informationsstanderne. De to
første ideer, med brugere eller steder der opdaterer information, er de mest direkte, da det
tillader hurtig opdatering af informationerne. Skiltet har nogle problemer, men den kan
kombineres med en opdatering af det nuværende system til at lave en løsning med
synlighed for åbningstid på servicen og i den virkelige verden. Informationsstanderne virker
derimod som en måde at undgå problemet. Det kan være en fin tilføjelse til en af de andre
løsninger, men er ikke en løsning i sig selv.

Stjålne telefoner
Det tredje problem som vi har fundet gennem vores interviews er at hjemløse får stjålet
deres telefoner. Dette problem ligger i at når hjemløse sover på gaden har de ikke nogen
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nemt tilgængelig mulighed for at sikre deres telefon ikke bliver stjålet. Dette er sket for nogle
af dem som vi har interviewet, som har sagt:

“Jeg har ikke nogen telefon for h*lvede”

“Ja da jeg mistede den… …Fordi folk de har lange fingre når man ligger og sover”

“I not have mobile, I have it stolen. People take my phone and run when i sleep.”

“Jeg fik engang en telefon, en af de der håndværkermobiler som du bare kan kaste
rundt med du ved, men jeg mistede den på et tidspunkt, kan ikke huske rigtigt.”

En af de andre vi interviewede havde venner hvis telefoner også har været stjålet. Vores
løsninger vil derfor fokusere på at sikrer telefoner ikke bliver stjålet, især når den hjemløse
sover.

Figur 15: Problemtræ for tyveri af mobiltelefoner
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Figur 16: Inverteret problemtræ for tyveri af mobiltelefoner

Vores første ide til en løsning ville være en boks med en kodelås, hvor at hvis den bliver
åbnet uden brug af koden, vil der være en konsekvens. Ideen vil være at det kræver at den
hjemløse kan låse sin telefon når de lægger sig til at sove, og det så kun er den hjemløse
der kan låse boksen op igen. De tre konsekvenser vi havde tænkt på er 1. telefonen bliver
destrueret, 2. der bliver sendt en alarm til politiet med boksens placering, 3. der bliver
aktiveret en høj lyd ligesom en bilalarm. Hver af disse konsekvenser har deres egen
negative træk som vi kommer ind på. Det positive ved denne løsning er at det giver en
sikkerhed med ens telefon. Det negative er at man skal have denne boks på sig, huske
koden til låsen, at der er mulighed for at folk kan gætte koden eller åbne låsen på anden
måde, og at den kan være dyr at fremstille. Den første konsekvens har det negative at
telefoner bliver ødelagt, så man ikke kan få den tilbage, selv hvis personen der stjal boksen
bliver fundet. Den anden konsekvens har det negative at det kan blive svært at vinde dem
over på ideen om at politiet har deres placering. Dette vil være sværest for de 66 procent der
har et misbrug og de 59 procent der har en psykisk sygdom (Benjaminsen, 2019), især hvor
der er overlap mellem dem. Den tredje konsekvens har det negative at det kun alarmerer
med lyd, og derfor muligvis ikke er lige så god til at beskytte.

Vores anden ide er en form for stander med nogle bokse, hvor de hjemløse kan låse deres
telefon inde. Dette vil både sikre telefonen mens den er låst inde, og kan give mulighed for
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opladning af telefonen. Vi havde tænkt på at de enten kan sætte standerne op i offentlige
rum, eller i herberger og andre tilbud til hjemløse. Hvis man sætter det op i herberger eller
tilbud, havde vi tænkt at det skulle være muligt at komme ind og låse dem inde for natten,
uden nødvendigvis at der er plads til at sove der. Hvis man sætter det op i det offentlige rum,
havde vi tænkt på muligheder for at stoppe at de bliver låst af folk der ikke skal bruge det. En
af de muligheder vil være at boksene bliver låst op på et specifikt tidspunkt. Dette vil ikke
stoppe dem, men det vil kræve at de låser dem igen og igen. En anden mulighed ville være
at man skal betale noget for at låse sin telefon inde. Dette kan enten være pant eller mønter,
og der kan også være mulighed for at få betalingen tilbage når man henter sin telefon,
ligesom når man leverer sin indkøbsvogn tilbage. Det positive ville være at ens telefon er
låst inde, og at en stander er sværere at stjæle end en enkelt boks. Det negative er at det
kræver at man ved hvor standerne er, at der kan være mulighed for misbrug, og at man skal
huske at hente dem inden boksen bliver låst op.

Endnu en mulig løsning er at sætte telefonen fysisk tæt på kroppen. Vi forestiller os dette
som en sele eller noget elastisk stof, med en lomme der kan holde ens telefon og andre ting
med værdi, lidt ligesom en rejsepung. Dette produkt skal så tages på under tøjet for at gøre
det sværere at se den, og for at få personen der stjæler telefonen til at række ind under tøjet.
Det positive vil være at det er sværere at få fat i telefonen når den hjemløse sover uden at
vække dem op, og at den kan have andre værdigenstande i. Det negative er at den kan,
afhængig af hvordan den er lavet, være ubehagelig at have på.

Den sidste ide vi har til en løsning er en ledning mellem telefonen, og den hjemløse.
Produktet er en ledning der sættes fast i et af de hjemløses stykker tøj, så som i
bæltestropper, eller under deres tøj et sted, og forbindes til opladningsstikket på
mobiltelefonen. Derudover tænkte vi også at når denne ledning bliver fjernet fra telefonen
ville der lyde en høj alarm gennem en app, for at vække den hjemløse op i tilfælde af tyveri.
Det positive vil være at telefonen både sidder fast til den hjemløse, og at der lyder en alarm
når den bliver stjålet. Det negative er at afhængig af hvordan man sætter telefonen fast, kan
den nemt stjæles uden at aktivere alarmen.

Ud fra de ideer vi har til løsninger, ville vi nok arbejde videre med enten standerne, selerne
med lommen, eller ledningen mellem kroppen og telefonen. Vores ide omkring boksen
antager vi ville virke, men det ville blive dyrt med de alarmsystemer vi havde tænkt, og det
ville også være upraktisk at have med sig.

Udvælgelse
I dette afsnit vil vi udvælge tre løsninger, en fra hvert af vores problemer, som vi ville arbejde
med, hvis vi valgte det problem og havde mere tid. Derefter vil vi vælge en løsning til et af
problemerne, som vi laver en teknologisk analyse af.

I vores ideer til løsning af sprogbarrieren havde vi to løsninger som vi ville gå videre med:
vær min tolk appen, og oværsætingsmaskinen. Vores umiddelbare valg her går på at nogle
af de hjemløse havde mistet deres telefon, eller kendte nogen der havde mistet sin. Derfor
ville vi nok vælge oversættelsesmaskinen som vores løsning til problemet.
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I vores ideer til løsning af mangel af information på service, havde vi tre løsninger vi ville gå
videre med: Brugerne opdaterer servicen, stederne opdaterer servicen, og et skilt/maskine
der både viser at der er åbent fysisk og digitalt. Af de løsninger vil vi først fravælge skiltet, da
det kun viser at der er åben/lukket, og ikke åbningstider. Af de to resterende problemer vil vi
enten se om man kan kombinere dem (brugerne foreslår ændringer og stederne verificerer
dem), eller at brugerne selv foreslår ændringer. Vi tænker at arbejde med brugerne ændrer,
da det er dem der selv skal bruge tjenesten, og derfor helst vil have god information.

I vores ideer til løsning af stjålne telefoner havde vi tre løsninger vi ville gå videre med:
Standerne til telefoner, seler til telefoner, og ledninger til telefoner. Af de løsninger vil vi først
fravælge standerne, da det gør telefonen utilgængelig i løbet af natten, og de andre
negativer ved løsningen trækker den ned. Af de to resterende løsninger vil vi nok helst
arbejde med ledningen der forbinder telefonen, men muligvis med en lignende sele rundt om
kroppen. Grunden til at vi har valgt ledningen over selen, er fordi den både holder telefonen
tæt på kroppen, men også alarmerer den hjemløse ved tyveri, ligesom boksene som vi
fravalgte tidligere.

De tre mulige løsninger: oversættelsesmaskinen til sprogbarrierer, brugerne opdaterer
servicen til mangel af info, og ledningen der forbinder personen til telefonen til stjålne
telefoner, er de løsninger vi ville arbejde videre med til de forskellige problemer. Af disse
problemer er problemet med stjålne telefoner, efter vores undersøgelse, det med den største
behov for en løsning. Derfor vil vi vælge ledningen der forbindes til telefonen som den
umiddelbare løsning for vores projekt, og det som vi laver en teknologisk analyse af.

Teknologisk analyse
Som beskrevet er dette en teknologisk analyse af løsningen med ledningen der forbinder
den hjemløse med sin telefon. Der vil i dette afsnit være fokus på de indre mekanismer og
de utilsigtede effekter.

Indre mekanismer
De indre mekanismer i vores produktforslag vil være:

● En mekanisme der forbindes til tøj eller krop
● En ledning eller lignende der forbinder mekanismerne ved kroppen og telefonen
● Et stik for enden af ledningen der kan sættes i telefonen
● En app der alarmerer når stikket i telefonen bliver trukket ud

Den mekanisme der forbindes til tøj eller krop havde vi tænkt enten ville være en sele eller
elastisk bånd der sidder et sted på den hjemløse, eller en klemme af en art der sættes fast
på tøjet.

Ledningen der forbinder personen med telefonen kan både være en almindelig ledning, men
vi havde også tænkt at det kunne være noget tråd eller lignende der kan forbinde, med det
krav at det skal være svært at rive over.

Stikket der sættes i telefonen skal være et strømstik til den gældende model. Med nyere
telefoner vil det være et USB-c stik, men med nogle ældre smartphones kan det være
mikro-USB eller lightning stik.

38



Appen på telefonen der alarmerer vil man aktiverer når man lægger sig til at sove, hvor
mens appen er aktiveret vil der lyde en alarm når der ikke er et stik i telefonen. App’en vil
derfor have krav på at vide om din telefon er tilsluttet noget i opladerstikket. Alarmen havde
vi tænkt skulle være en høj lyd, der skal vække den hjemløse ved aktivering. Det vil derefter
kræve at telefonen bliver låst op før at alarmen kan blive deaktiveret.

Utilsigtede effekter
En af de utilsigtede effekter der kan komme er at hvis der kun produceres ledninger med det
nye USB-c stik, kan hjemløse der har en telefon der er et par år eller ældre, eller af anden
grund har en telefon med andet stik, ikke bruge denne løsning.

En anden utilsigtet effekt kan komme fra hvordan ledningen sættes fast til den hjemløse.
Seler eller andet omkring kroppen kan blive ubehagelig hvis det sidder for stramt, hvorimod
at sætte en klemme på tøjet ikke har den samme sikkerhed som at binde noget omkring
kroppen.

Endnu en utilsigtet effekt kan komme fra skade i stikket på ledningen, enten fra produktion
eller brug. Hvis der kommer en skade på stikket der sættes i telefonen, kan det gøre at
stikket ikke bliver registreret, eller kun nogle gange bliver registreret. Dette kan gøre at
appen aktiverer periodisk, eller er ubrugelig uden et nyt kabel.
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Diskussion

Diskussion af afgrænsning
Som vi tidligere i opgaven har nævnt, har vi i forbindelse med dette projekt, arbejdet ud fra
følgende definition af teknologi:

“Teknologi er en avanceret, menneskeskabt genstand eller tjeneste, der kan skabe
en transformation, og er helt eller delvist elektronisk opbygget.”

Set fra et akademisk perspektiv, baseret på den undervisning vi har haft, er dette en utrolig
snæver definition af teknologi. Hvorvidt vi skulle indsnævre vores definition, var også et
emne, som vi i gruppen havde diskuteret i vid udstrækning. En af årsagerne, til at vi valgte at
indsnævre definitionen var, at det teknologibegreb vi kendte fra TRIN modellen, kan være
svært at bruge i kommunikation med personer der ikke er inde i det samme akademiske felt
som os. Da vi startede på HUMTEK var en af de absolut første ting vi skulle lære, denne
akademiske betegnelse af teknologi. Dette viser, at dette ikke nødvendigvis er den definition
af ordet, der bliver brugt af den bredere befolkning.

Selvom Den Danske Ordbog (2021) bruger en relativt bred definition af ordet, tæt på den
akademiske definition vi er vant til, afspejler dette ikke nødvendigvis den bredere befolknings
opfattelse af ordet. Inden vi begyndte på HUMTEK, var ordet teknologi, et meget sløret og
upræcist begreb, vi vidste ikke helt præcis hvor grænserne gik for hvad der var teknologi, og
hvad der ikke var. Som Nielsen (2020) beskriver, er det ikke en opfattelse vi står, eller stod
alene med, selv Børne- og Undervisningsministeriet har problemer med at definere begrebet
helt skarpt og præcist. Da vi er fem i gruppen, der alle har haft samme oplevelse af, at det
inden vi begyndte på RUC var svært at lave en specifik definition, og da ingen af os har
oplevet at andre har reageret på dette igennem interaktioner med os, antager vi også at den
bredere befolkning i Danmark, generelt ikke er helt sikre på, præcis hvad ordet teknologi
dækker over. Der virker dog til, at være en generel opfattelse af, at teknologi betyder noget
mere avanceret end mange af de typer af teknologi, der ville passe ind under TRIN
modellens definition. Som der også står i Petersen, (2020):

“når man siger ordet teknologi, vil de fleste snarere tænke på smartphones og
robotter end de vil tænke på stenøkser og cykler. Hos mange er der udviklet en
forståelse af at al teknologi er digitalt.”

Et mere konkret eksempel er, da vi i et af vores interviews spurgte ind til deltagerens brug af
teknologi, og får svaret:

“I not have mobile, i have it stolen. People take my phone and run when i sleep”

Da vi nævnte ordet teknologi, virker det altså til, at det første teknologiske artefakt, som
deltageren tænkte på, var en mobiltelefon. Eftersom at den hjemløse nævner at han ikke har
en mobiltelefon, kunne dette tolkes som at telefonen var den eneste teknologi, som
deltageren umiddelbart kom i tanke om.
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Uanset hvilken definition af begrebet teknologi vi brugte, følte vi os derfor sikre på, at vi flere
gange i løbet af vores interviews, ville være nødsaget til at uddybe hvad vi mente med et
spørgsmål, når det inkluderede ordet teknologi. Da vi for eksempel spurgte en deltager:

“ Are there any specific technologies that you don't have access to, or that you can't
use that you would like to use or have access to?”

Fik vi svaret:

“Which kind of technology? It is very wide.”

For at forklare en interviewdeltager, hvad vi mener med teknologi, har vi to muligheder. Den
første mulighed er, at fortælle dem præcis hvilken definition vi bruger. Det er vigtigt at den
måde vi fortæller dem det på, skaber associationer i deres hoved, til teknologier de kender,
således de kan videregive informationerne omkring deres interaktion med disse teknologier
til os. Vi var nervøse for, at det at give dem selve definitionen, uanset om det er den fra TRIN
værktøjerne, eller vores egen specificerede definition, ikke ville føre til en øjeblikkelig
association. Derfor valgte vi i mange tilfælde at give dem eksempler frem for en definition.
Disse eksempler ville i sig selv føre til direkte associationer, men deltageren ville også hurtig
kunne gennemskue sammenhængen mellem eksemplerne, og herefter projicere dem over
på andre teknologier.

Hvis vi brugte definitionen af teknologi, som vi kender fra TRIN modellen, ville vi også skulle
give et bredere udvalg af eksempler, i forbindelse med en forklaring af begrebet overfor
deltagerne. Som førnævnt valgte vi for eksempel denne metode, netop for at skabe
associationer og relationer i deltagerens tanker, og dette antager vi er nemmere med en
smallere definition af ordet teknologi. Med TRIN modellens brede definition, kunne vores
eksempler lyde “kuglepen, hjul, cykler, telefoner, busser osv.” Et meget bredt udvalg af
artefakter, der muligvis kan besværliggøre den førnævnte process, hvor deltageren finder
sammenhængen mellem de forskellige artefakter. For vores egen, mere specificerede
definition, kan vi nøjes med at finde eksempler såsom “telefoner, tablets, hæveautomater,
apps osv.”, et langt mere snævert felt, der forhåbentligt nemmere vil skabe associationer for
deltageren, til andre teknologier, som deltageren finder i dens eget liv.

I teorien ville vi også kunne have brugt det snævre sæt eksempler, selvom vi i opgaven
brugte den brede definition. Her ville man dog kunne stille spørgsmål til, hvorvidt det empiri
vi ville få ud af interviewene, ville kunne betegnes som validt, ud fra hvordan Kvale, (2009)
definerer ordet validitet. I følge Kvale, (2009) drejer validitet blandt andet om hvorvidt man,
undersøger det man foregiver at undersøge. Hvis vi ønskede at undersøge deltagernes
udfordringer med teknologi, ud fra TRIN modellens definition af begrebet, men vi
udelukkende spurgte ind til vores, mere snævre definition af begrebet, kan man argumentere
for, at vores interviews ikke rent faktisk undersøgte det de havde til formål at undersøge. Vi
ville derfor stå med mulige validitetsproblemer, som vi undgår ved at bruge vores
indsnævrede begrebsdefinition, hele vejen igennem projektet, og være ærlige omkring, at vi
udelukkende ønsker at undersøge denne afgrænsning af feltet af teknologiske artefakter.

I og med, at dette er en meget grundlæggende undersøgelse, af et hidtil uudforsket område,
kunne man også argumentere for, at vi burde have lavet en endnu bredere undersøgelse,
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hvor vi ville have haft mulighed for, at undersøge alle teknologier, der hører under TRIN
modellens begrebsdefinition, og derfor samtlige former for teknologi. Dette ville give mening,
eftersom vi forsøger at lægge et fremtidigt fundament, at skabe et fundament der dækker
over hele teknologiområdet, således vi ikke potentielt bidrager til, at fremtidige projekter
indenfor dette område, bliver skævvredet, og “overser” de områder som vi med vilje overser i
dette projekt. En af årsagerne til at vi netop valgte at afgrænse det, var at vi som førnævt var
nervøse for, om en for bred definition af teknologi kunne forvirre vores deltagere i
interviewene. Selvom man potentielt ville kunne finde et bredere udvalg af teknologier, der
voldte problemer med en bredere definition, prioriterede vi derfor at undersøge et mere
snævert udvalg af teknologier, i håbet om at få flere brugbare svar/eksempler.

Vi endte med at få betydeligt færre eksempler på udfordringer med teknologi, oplevet af de
adspurgte hjemløse, end vi havde forventet. Vi er ikke klar over, om dette eventuelt kunne
skyldes, at det felt vi undersøgte var betydeligt indsnævret fra TRIN modellens definition.
Det er i øvrigt klart for os, at vi er farvet af et bias, der har påvirket de svar vi har fået, hvilket
vi også har omtalt i vore ‘Bias’ afsnit.

Diskussion af eksisterende empiri
Da vi startede projektet, havde vores gruppe forventet, at der ville eksistere et langt større
og bredere udvalg af empiri på området. Som vi også har tidligere har nævnt, fandt vi en
rapport fra Danmark, der undersøgte hjemløses brug af teknologi, og deres udfordringer
med dette, til en hvis grad (Projekt UDENFOR, 2014). Da vi sammenlignede denne rapport,
med vores egne interviews så vi, at der var sket en stor udvikling i de hjemløses brug af, og
problemer med teknologiske artefakter. Vi stødte kun på en person, der nævnte at have
oplevet udfordringer affødt af fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, lignende dem vi fandt i
rapporten fra Projekt UDENFOR (Bilag 1, deltager 6) (Projekt UDENFOR, 2014). Netop
denne deltager oplevede i øvrigt, at deltagerens udfordringer blev afhjulpet af en digital
teknologi.

Vores gruppe mener derfor ikke, at Projekt UDENFORs rapport længere kan opfattes som et
pålideligt pejlemærke for, hvorvidt hjemløse oplever problemer eller udfordringer, i
forbindelse med deres brug af teknologiske systemer og artefakter, der er implementeret
som følge af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.

Vi valgte derfor, at søge efter udenlandsk empiri, med en forhåbning om, at vi ville kunne
bruge det til, at perspektivere til vores egne interviews. Af udenlandsk empiri, fandt vi
udelukkende projekter, fokuseret på mobiltelefoner, tablets og personlige computere, samt
digitale produkter, som skulle bruges igennem disse teknologier. Vi fandt altså heller ikke her
undersøgelser der viste problemer med teknologiske artefakter, uden for disse få kategorier.
Vi ser dog nogle paralleller mellem den udenlandske empiri vi har fundet, og vores egen
interviewundersøgelse. Igennem vores undersøgelse opdager vi, at alle dem vi snakker
med, enten har en telefon, eller har haft en. Vi ser også at dem der ikke har en telefon, ikke
mangler en fordi de ikke er interesseret i at eje en, men fordi at tyveri, specielt af
mobiltelefoner, er et stort problem. Dette stemmer overens med vores udenlandske empiri,
der viser mobiltelefoner som værende meget udbredte blandt de hjemløse, for eksempel
Rhoades, (2017) der viser at 94% af de 421 adspurgte hjemløse, ejede en mobiltelefon,
samt at tyveri af telefoner er et stort problem.
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Blandt den udenlandske empiri kan vi også se at de undersøgte hjemløse blandt andet
bruger mobiltelefonen til at holde kontakten med både familie, venner og
hjælpeorganisationer (Bessey, 2011), noget som vi ved er vigtigt, både for at bekæmpe
misbrug (Rice, 2011), og for de hjemløses fysiske og mentale helbred (Eyrich-Garg, 2010).
Brugen af mobiltelefoner til at holde kontakten med venner og familie, er også noget vi ser i
vores undersøgelse, for eksempel hos deltager 7 (Bilag 1)

Vi inddrager disse udenlandske kilder, både for at pointere hvor vigtige disse teknologiske
artefakter er, for de hjemløse borgere. Vi inddrager også kilderne for at skabe større tillid til
vores egen undersøgelse. Vi kan se på disse udenlandske kilder, at deres resultater flugter
nogenlunde med vores egne. Vi ønsker dog ikke at deducere yderligere fra disse kilder. Livet
for hjemløse ser ikke ens ud i alle lande, hvilket manifesterede sig i følgende svar fra en af
vores interviewdeltagere

“Not in Denmark, everything is actually easy. Romania is much worse.”

Flere af vores udenlandske kilder er også fra USA (Eyrich-Garg, 2010) (Rhoades, 2017)
(Bessey, 2011) (Rice, 2011) (Linnell, 2014) , et land hvor det er notorisk besværligt at være
fattig eller socialt udsat (Benjaminsen, 2015). Vi er derfor også klar over, at der er
begrænsninger for, hvad vi kan bruge empirien fra udlandet til, deraf ønsker vi ikke at
deducere yderligere af sammenhængen mellem vores undersøgelser, og den udenlandske
empiri. Vi har i øvrigt tillid til, at vores undersøgelse kan stå alene, uden problemer. Ud fra et
forbrugerteknologisk synspunkt, ligner de undersøgte lande dog i høj grad Danmark, og vi
kan derfor bruge dem til at styrke tilliden til vores fokus på lige netop mobiltelefoner.

Diskussion af metoder

Etnografisk deltagerobservation

Gruppen har haft muligheden for, at benytte denne metode i kombinationen med en
semistruktureret interviewform for at indsamle mange informationer, da deltagerobservation
kan udnyttes til at observere forskellen på hvad de interviewede, faktisk siger og hvad de gør
i praksis. Efterfølgende kan dette benyttes til at ændre det semistruktureret interviewform ud
fra gruppens observationer. Den etnografiske deltagerobservation er en metode i
feltarbejdet, dette betyder at arbejdet foregår ude i felten og i det miljø der ønskes at blive
observeret.

Metoden handler om at observere målgruppen ved undersøgelse af et specifikt miljø eller
målgruppe i et afgrænset areal. Deltager observation adskiller sig derfor fra andre
antropologiske observationsformer hvor i denne metode medvirker forskerne blot som
observanter og ikke selv medvirker i studiet. Denne metode kunne derfor havde været oplagt
at havde brugt i forløbet da det kunne være utroligt spændende at få en naturlig reaktion fra
den fokusgruppe som problemet omhandler i det daglige liv. Dog grundet både corona, samt
hjemløshed er et tabubelagt emne, valgte vi ikke at benytte denne metode. Den interne
validitet ville også være utrolig svær at få med, da fokusgruppen umiddelbart ville være
meget opmærksomme på at de bliver observeret.
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Efter den kvalitative interviewfase i felten hvor de grundlæggende problemer for de hjemløse
blev synliggjort kunne det have været utroligt spændende og lærerigt at udarbejde et
kvantitativt spørgeskema til de hjemløse. Dog grundet Covid-19 har gruppen vurderet dette
som uforsvarligt over for de hjemløse som allerede i forvejen har udfordringer med deres
helbred (Benjaminsen, 2019). Med blot den kvalitative interviewform vil der kun blive
interviewet et få antal af hjemløse hvorimod med den kvantitative form ville der være meget
kontakt mellem mange forskellige individer.

Efterfulgt af vores kvalitative interviews blev der fundet frem til de konkrete problemer der er
for de hjemløse, gruppen satte sig dermed ned og brainstormede løsningsforslag hvor
gruppen kom frem med flere forskellige løsninger. Vi valgte flere løsningsforslag fra de
forskellige kategorier og lavede dertil et Coloured Cognitive Map for at finde frem til positive
og negative effekter af vores løsninger. Dette har også været en mulighed for at komme på
forkant med trin 3 i TRIN-Modellen ” Teknologiers utilsigtede effekter” da vi ved
problemkortet kan forestille arbejde med de negative og positive effekter og hertil også
udtænkte utilsigtede effekter.

Diskussion af interviews
Ud fra den tredje fase af de syv valideringsfaser, kan det diskuteres hvorvidt kvaliteten af
vores interview er valid. Først og fremmest kan man kigge på validiteten af interviewets
process, hvor vi synes vi har stillet spørgsmål der hensynsfuldt tager stilling til den
hjemløses situation for at bevare gensidig tillid og respekt. Vi antog, at hvis vores eget
udgangspunkt for interview spørgsmålene var fordomsfrie og ærlige, ville respondenten
ligeledes svare troværdigt på spørgsmålene.

Noget som vi følte var en udfordring, var tilgængeligheden af de mennesker vi ville
interviewe samt mængden af tid og kræfter det krævede for at få et stort antal interviews.
Dette er noget vi klart kunne have været mere forberedt på. Det kunne både behjælpes ved
at: starte tidligere, være oftere og længere ude ved herbergerne og få bedre kontakt med de
forskellige hjælpeorganisationer. Gruppen var forberedt på at dette kunne blive et problem,
men vi forblev positivt indstillet på at vores fremgangsmåde nok skulle få os i mål. Dette
kunne vi godt have kigget mere kritisk på. Dog så vi hurtigt at når vi endelig kom til et
mødested for vores respondenter, og fik et par af dem til at snakke med os, var det en
domino-effekt, da der ofte var flere af respondentens venner eller bekendte som indså at vi
ikke var nedgørende eller på anden vis negativt indstillet.

Diskussion af produkt

Idegenerering
Efter at have fundet de 3 problemer (sprogbarriere, mangel af information, og tyveri af
telefoner) gennem vores interviews, lavede vi en idegenereringsproces bestående af en
brainstorm. Denne brainstorm ledte til vores løsningsforslag i produktafsnittet, hvor vi lavede
vores udvælgelse fra.
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Denne idegenerering har dog været minimal, da vi ikke har udviklet videre på de forslag vi
har dannet gennem vores brainstorm. Grunden til at vores idegenerering ikke har været
fyldestgørende, er at vi ikke har haft fokus på denne dimension i vores projekt.
Produktudvikling komme for det meste fra design og konstruktions dimensionen, hvor vi har
haft fokus på det teknologiske gennem TSA dimensionen og det samfundsmæssige gennem
STS dimensionen.

Hvis vi havde et større fokus på produkt i vores projekt ville vi nok have brugt
problemkortene til at finde problemer der kunne arbejdes med, og derefter lave en
brainstorm, mindmap, eller lignende idegenerering til løsninger. Efter dette vil vi have en
udvælgelse af ideer, og derefter arbejde iterativt mod en god løsningen. Eksempelvis kunne
man benytte sig af Design Sprint, hvilket er en metode for at arbejde iterativt, der benytter
sig af 5 faser, ofte sat over en dag til at fylde en uge. Disse faser er 1) kortlægning og
målsætning, 2) ideudvikling og generering, 3) udvælgelse og fortælling, 4) prototype, 5)
afprøvning (Knapp & Zeratsky, 2016)

Teknologisk analyse
Ligesom med vores idegenerering har vores teknologiske analyse af vores produkt ikke
været særligt fyldestgørende. Dette skyldes igen at vores projekt ikke har haft et fokus på
design dimensionen, og at vi derfor ikke har udviklet et fysisk produkt eller en prototype der
kan afprøves. Dette gør at de utilsigtede effekter i produktet er en hypotese, og ikke noget
der er fundet gennem eksperimenter. Derudover gør det også svært at kigge på de mulige
systemer det vil interagere med, da vi også kun kan spekulere om dette.

Diskussion af arbejdsspørgsmål

Hvilke teknologier bruger hjemløse?
Tidligt i vores arbejdsprocess bestemte vi os for at vi ville undersøge hvilke teknologier,
inden for vores definition af hvad en teknologi er, de hjemløse havde adgang til i deres
hverdag. Dette første arbejdsspørgsmål havde derfor til formål at finde ud af hvilke
specifikke teknologier den hjemløse havde adgang til, og dermed også finde ud af i hvilket
omfang deres hverdag var begrænset af teknologi, eller mangel på samme.
Vores intention var derfor at danne os en ide om hvilken “base” de hjemløse befandt sig på,
så vi derfra kunne udbrede vores undersøgelse til at kunne gavne flest mulige individer.

Ud fra vores undersøgelse har vi fundet ud af at langt de fleste hjemløse bruger teknologi
hyppigt i deres hverdag, og at det har en stor betydning for deres hverdag og velvære.
Mobiltelefonen er den mest normale teknologi til stede, men bærbare computere og tablets
er heller ikke uden for normen. Desuden er der også offentlig adgang til printere og
computere på biblioteker, og mulighed for at hæve penge via hævemaskiner.
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Hvilke fordele får hjemløse, gennem deres brug af teknologi?
Udover at identificere hvilke specifikke teknologier som hjemløse har adgang til, havde vi
også brug for at undersøge hvordan hjemløse bruger teknologier. Derigennem ville vi kunne
identificere hvilke fordele, og dermed også hvilke ulemper, hjemløse har med deres
tilgængelige teknologi.

Igennem vores undersøgelser fandt vi ud af, at de fordele som hjemløse har igennem
brugen af teknologi som f.eks. mobiltelefoner, bærbar computere eller offentlig tilgængelige
stationære computere, oftest kan spejles med ikke-hjemløse personers fordele. Der kan
selvfølgelig være afstikkere såsom videospil eller forskel på i hvor stor grad fordelene bliver
brugt, men i store træk er fordelene de samme. Igennem teknologi har hjemløse adgang til

● Kontakt og brug af offentlige systemer såsom NemID og e-boks
● Jobansøgninger og netbank
● Email og sociale medier
● Underholdning og online shopping

Selvom det måske ikke er til samme grad som andre, så får hjemløse mange brugbare
fordele fra brugen af teknologi som kan gøre deres hverdag mere tålelig.
I særdeleshed har vi fundet ud af, at hjemløse bruger deres teknologi til at holde sig i kontakt
med deres venner og familie, men det er langtfra det eneste de bruger dem til. Dette kan ses
flere steder i vores transskriberede interviews.

(Bilag 1, Deltager 1)
“I: Do you apply for jobs on your phone?”
“D: Yes”

(Bilag 1, Deltager 3)
“D: Well, I use it to know where to sleep, eat and take showers. But mostly I love having my
phone, because I can call my kids”

(Bilag 1, Deltager 6)
“D: Tja, jeg synes måske at NemID og banker og sådan er lidt langtrukkent siden at
kommunen ikke ville give mig det fysiske NemID i starten, men nu har jeg den på telefonen
heldigvis.”

(Bilag 1, Deltager 3)
“D: My two kids live in Czechia, in Prague. I talk to them every week, sometimes all days"

(Bilag 1, Deltager 7)
“D: Ja jeg synes det er nemmere at bruge smartphone, at bruge den med bank. Jeg bruger
den til at med bank og venner og sådan noget”
“D: Den bruger jeg til at se film på, skrive til folk over Facebook”

(Bilag 1, Deltager 8)
“D: I reopened my Facebook account a few weeks ago. I used it to link some people.”
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Hvordan fungerer de teknologier, som hjemløse bruger?
Meget af den teknologi som hjemløse bruger, er apps på mobiltelefoner (Bilag 1). Apps der
hjælper de hjemløse med at færdes, både alene men i særdeleshed også i deres forskellige
miljøer. Et eksempel på dette er en app for de hjemløse i København der hedder Copenhelp.
Denne apps funktion er at give information til den hjemløse om hvor de kan få et bad, skaffe
sig nyt tøj eller få et måltid mad (Bilag 1, Deltager 8)

Hvordan interagerer de hjemløse, med de teknologier de bruger?
Vi ønskede at undersøge hvordan hjemløse brugte den teknologi som de havde adgang til.
Om der var specielle interaktioner som vi kunne dykke dybere ned i, og som vi ville kunne
skabe potentielle løsningsforslag til.
Igennem vores samtaler med de hjemløse har vi kunnet danne os et billede af hvilke
muligheder hjemløse har med teknologi, og hvordan de interagerer med den på en daglig
basis.

Alle de hjemløse vi talte med havde adgang til teknologi, og de fleste har eller har haft en
mobiltelefon. De hjemløse har stor glæde af deres teknologi, da det gør det muligt for dem at
holde sig informeret og vedligeholde sociale forhold med omverdenen (Bilag 1) For flere er
det tilfældet, at de kommunikere med familie der befinder sig langt væk, og for andre er det
en nødvendighed at have en mobiltelefon for at kunne færdes rundt i København (Bilag 1,
Deltager 3, 7 & 8)
Vi talte med en hjemløs der hverken kunne tale dansk eller engelsk fyldestgørende nok til at
kunne føre en samtale på egen hånd, og havde derfor brug for at ringe til en ven for have en
tolk. I løbet af denne samtale blev det også fortalt, hvordan sprogbarrieren kan være
udfordrende at overkomme, og det kan derfor være svært at interagere med andre
mennesker og systemer (Oversigt over interviews, Deltager 9)

Hvilke teknologier ønsker de hjemløse sig i deres tilværelse?
Som tidligere nævnt i vores analyse af interviews, så har vi ikke kunnet identificere en
specifik teknologi som de hjemløse går og ønsker sig i deres dagligdag. Mobiltelefoner i
særdeleshed, men også bærbare computere, er let tilgængelige i den hjemløses hverdag
såfremt de ikke har fået den stjålet.
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Konklusion
Ud fra vores analyse af teknologien, kan vi konkluderer at de hjemløse bruger teknologi på
daglig basis og de er blevet en værdifuld genstand i deres hverdag.
Mobiltelefonen fungerer perfekt som et teknologisk artefakt, dog er der nogle utilsigtede
effekter, som er det største problem for det hjemløse. Mangel af opdateringer, tyveri og et
skrøbeligt produkt er alle utilsigtede effekter, som de hjemløse giver udtryk for at de ikke kan
ændre selv. Mobiltelefonen i sig selv, fungerer præcist som den skal for hjemløse, lige så vel
som den ville for ikke-hjemløse.

Vi har kunnet se ud fra vores interviews, at den teknologi de hjemløse oftest interagerer
med, er deres mobiltelefoner. Derigennem bruger de digitale tjenester såsom Google Maps
og Copenhelp. Yderligere bruger de basale funktioner som at kunne ringe og skrive
tekstbeskeder for at opretholde sociale netværk.
Mobiltelefonens tilstedeværelse har gjort det muligt for hjemløse at komme tættere på andre
der ikke er i deres umiddelbare nærhed, så der kan skabes og vedligeholde sammenhold
mellem familie, venner og bekendte. Det har også givet dem nemmere tilgang til tilbud,
gennem digitale services.

Vi kan konkludere gennem vores interviews, at de hjemløse interagerer med
mobiltelefonerne primært til at kommunikere, underholde, finde information til tilbud,
navigere, søge jobs, og netbank.
Gennem vores interview og analyse, kan vi konkludere at dem der har mistet en telefon,
ønsker at få en telefon igen. Derudover konkluderer vi også at dem der ikke taler meget
Dansk eller Engelsk, gerne ønsker sig en nemmere måde at oversætte. Ved analyse af
interviews kan der dog ikke konkluderes et ønske på nye teknologiske artefakter. De
udfordringer med teknologi vi fandt, stemte ikke overens med de udfordringer, fundet i
Projekt UDENFORs rapport.

Vi fandt, at de hjemløse oplevede udfordringer med, at informationerne i visse digitale
tjenester var forældet f.eks. i Copenhelp. Yderligere opdagede vi også udfordringer i
forbindelse med blandt andet brugen af disse tjenester, i og med at der for nogle af vores
deltagere, eksisterede en sprogbarriere. Til sidst fandt vi udfordringer i forbindelse med
deltagernes ejerskab af teknologi. Det virkede til at være en generel tendens, at
mobiltelefoner især blev stjålet ofte. De tre eksempler, er altså teknologiske udfordringer,
oplevet af hjemløse i København
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Visuelt produkt
For at kunne fremvise det bedst mulige visuelle
produkt, skabte vi først tre helt forskellige
forslag.

Det første forslag, kan ses på Figur 17, og er en
3D model af vores løsningsforslag, skabt og
renderet i Fusion 360. Modellen afbilleder et
elektronisk artefakt, der kan sættes på et
almindeligt bælte. Dette artefakt har en ledning
indsat, som kan indsættes i en mobiltelefon.
Figur 18 viser et kort vi har lavet over hvor vores
interviews fandt sted. Kortet viser billeder af de
individuelle lokationer, og giver et godt overblik
over den geografiske fordeling af vores
interviews, samt hvilket miljø de foregik i. Figur 17: 3D model af løsningsforslag

Figur 18: Kort over interviewlokationer Figur 19: Kampagneplakat

Det sidste forslag kan ses på figur 19. Dette forslag er en kampagneplakat, der kunne
hænges op i København. Denne plakat kunne potentielt skabe et øget fokus på problemet
med tyverier, blandt den bredere befolkning. Hvert forslag har sit eget formål i forbindelse
med projektet. Ultimativt valgte vi dog 3D modellen af vores løsningsforslag, som vores
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endelige visuelle produkt. Vi følte i gruppen, at 3D modellen var det forslag, der bidragede i
højest grad til vores projekt, da det hjælper med at visualisere en løsning, der kan være
svær at forstå, hvis man blot læser om den.

Tidsplan
Herunder er der kort beskrevet datoer og mødeplaner samt vores fremgangsmåde til både
empiri-indsamling, møder og intensiv skrivning.
Imellem første dato skrevet og midtvejsevaluering, har vi skrevet e-mails til samtlige
relevante organisationer og prøvet at få info eller hjælp fra dem, da vi tænkte deres viden
kunne hjælpe og gavne os.

23/02
Første dato vi har skrevet ind i vores fælles kalender. Her er vi så godt som færdige med
problemformuleringsseminaret. Der bliver holdt gruppemøde kl 13 og vi har møde med vores
vejleder samt vi får tildelt opgaver hver især som skal færdigskrives inden d. 25/2.
25/02
Denne dato afleverer vi oplægget. D. 26/2 var originale afleveringsdato, men gruppen har
sammen aftalt altid at afleverer mindst 1 dag før dato.
14/03
Gruppen holder møde kl 13:00 og kigger opponentgruppes opgave igennem. Der bliver
skrevet respons til opponentgruppen og vi får forberedt os til problemformuleringsseminaret.
17/03
Problemformuleringsseminar.
24/03
Gruppen holder møde kl 13:00 og brainstormer over næste skridt frem mod
midtvejsevaluering.
01/04
Møde med vores vejleder kl 13:00. Vi får nyttig respons på opgaven.
06/04
Holdmøde bliver holdt 12:15.
07/04
Første interview bliver lavet kl 20:40 og gruppen forstår herfra hvor stor en opgave vores
undersøgelse bliver
12/04
Gruppen holder møde kl 13 og uddeler opgaver frem til midtvejsevaluering.
Der bliver lagt mere vægt på at vi skal ud på gaden hurtigst muligt og møde disse
mennesker, hvor end de er.
13/04
Interviews bliver foretaget ved Grace KBH (Figur 7) kl 19:00.
14/04
Møde med vejleder kl 08:30
20/04
Gruppen holder møde kl 14:30 og vi får kigget opgaven igennem for fejl og mangler.
21/04
Gruppen afleverer opgave til midtvejsevaluering, igen 1 dag før original afleveringsdato.
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22/04
Originale afleveringsdato.
27/04
Gruppen mødes ved Folkets Hus (Figur 8) og indsamler interviews. Gruppen ender med at
gå en lang tur gennem København, fra Nørrebro, til Vesterbro og Indre By for at indsamle
interviews hvor end vi kunne.
29/04
Møde med vejleder kl 09:00. Efter møde bliver der kigget på opponentgruppens opgave og
skrevet respons til midtvejsevaluering.
03/05
Midtvejsevaluering.
11/05
Gruppen mødes igen ved Folkets Hus (Figur 8) og indsamler interviews samt holder et
møde i Indre By på en Cafe.
14/05
Gruppen får indsamlet de sidste interviews ved Mændenes Hjem (Figur 9) og begynder at
transskribere de forskellige interviews. Dette tog længere tid end forventet, både interviews
samt transskribering.
16/05
Gruppen holder møde kl 16:15
22/05
Gruppen holder møde kl 13:00.
24/05
Gruppen holder møde kl 14:00 og aftaler at alle transskriptioner af interviews skal være
færdige samme dag.
Intensiv skrivning begynder efter mødet. Opgaver bliver tildelt i afsnit.
01/06
Fra denne dato aftaler gruppen at holde møde hver dag kl. 20 indtil aflevering medmindre
andet bliver aftalt på dagen.
07/06
Original dato gruppen ville have været færdig med opgaven.
Der bliver holdt møde med vejleder kl 08:30.
09/06
Original afleveringsdato. Grundet unik sygdomsforløb i gruppen, fik vi lov til at få udskudt
afleveringsdato til d. 20/06. Gruppen holder møde fysisk hos en af gruppemedlemmerne og
får læst opgaven igennem fra start til slut. Der bliver rettet afsnit som lyder forkert, samt fejl
og mangler.
14/06
Den mundtlige eksamensperiode er nu startet og gruppen holder møde med vejleder kl
08:30.
16/06
Fysisk møde i projektgruppen hvor der skrives intensivt på det sidste og der uddeles
korrekturlæsning.
18/06
Digitalt møde hvor projektgruppen opfølger på uddelt korrekturlæsning.
20/06
Endelige afleveringsdato..
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22/06
Gruppen skal til mundtlig eksamen kl 09:30.
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