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Abstract 

This paper examines how homeless people have become more alienated in the city 

of Copenhagen. Through dark design as well as laws prohibiting homeless people 

sleeping together in camps, more and more homeless people are having a hard time 

finding a proper place to sleep. For many, hostels are too expensive to afford every 

single night. The municipality of Copenhagen has attempted to rehouse homeless 

people through housing first, which has only helped 8% of homeless people. The 

strategy doesn’t incorporate any preemptive actions to stop homelessness. By 

closely examining the homeless strategy the municipality has in place, as well as 

talking to key figures in the community, our design attempts to better the terms 

homeless people have on the streets of Copenhagen. Through observational 

methods as well as using design methods learned during the semester, we have 

worked out a design which offers homeless people a breathing room as well as a 

shelter, while also being able to charge their smartphones. Lastly, we can conclude 

that digitalization hasn’t gone past homeless people, and that homelessness is a 

small but increasing problem in the municipality of Copenhagen. 
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Indledning og problemfelt  

Vores motivation og afsæt i rapporten er kommet af den udbredelse af dark design, 

altså den sociale eksklusion i byens rum, der findes i København. Vi vil gennem 

rapport komme frem til de samfundsmæssige opfattelser, der findes omkring 

hjemløse, netop for at forstå, hvorfor at hjemløse på gaden er en aktualitet i 

København. I den forbindelse har vi forholdt os til Københavns Kommunes 

hjemløsestrategi, som er en strategi, der skal give retningslinjerne for Københavns 

Kommunes indsats i forhold til hjemløse. Hjemløsestrategien definerer en hjemløs 

som værende “Personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan 

opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende 

støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.” (Hjemløsestrategi for København, 2009).  

 

Vi har i vores rapport fundet det relevant at forholde os til strategien, da der ligger 

begrundelse for, at Københavns Kommune ser hjemløse ude af bybilledet og ind i 

egen bolig. Vi ser dog en problematisering ved at skabe dark design i København, 

for at få hjemløse ud af bybilledet, da der er en årsag til, at nogle hjemløse bor på 

gaden og ikke er kommet ind på herberg eller i egen bolig. I 2019 var der 1442 

hjemløse i Københavns Kommune og 198 (14%) af dem var gadesovere. (VIVE, 

2019). Udover det er der også en længere række sociologiske forhold der gør, at 

mennesker ender på gaden. Derudover forholder vi os til hjemløsestrategiens tiltag 

og hvordan den hjælper hjemløse borgere ud af hjemløshed. Vores motivation er 

derfor at forbedre vilkårene for de hjemløse der findes på gaden og skabe et design, 

der kan forbedre deres levevilkår. Nærmere vil vi altså undersøge, hvilke behov der 

er som hjemløs på gaden, og dermed, hvad der skal til for at forbedre deres vilkår 

ved hjælp af et design. Denne motivation for rapporten har ført til nedenstående 

problemformulering og problemstillinger.   
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1.1 Problemformulering 

Hvordan kan vi ved hjælp af et design forbedre vilkårene for hjemløse på 

gaden i København? 

1.2 Problemstillinger 

1. Hvilke udfordringer har hjemløse på gaden i København? 

2. Hvordan hænger Københavns kommunes hjemløsestrategi sammen med de 

behov hjemløse på gaden har? 

3. Hvilke fordele får hjemløse gennem deres brug af teknologi?  

4. Hvordan imødekommer vores design Københavns Kommunes 

hjemløsestrategi, samt hjælper hjemløse?  

Afgrænsning  

Vi har i vores rapport valgt at afgrænse vores problemfelt til hjemløse på gaden i 

København. Hensigten fra hjemløsestrategien, om at få hjemløse væk fra 

gadebilledet og ind i egen bolig, opfatter vi som værende god, men vi ser alligevel en 

problematisering i form af begrænsede/dyre boformer og udbredelsen af dark design 

i København. Derfor vil vi gerne sætte fokus på hjemløse på gaden. Vi vil med dette 

afsæt skabe et design, der kan hjælpe nogle af de behov hjemløse har. Samtidig vil 

vi så vidt muligt imødekomme Københavns Kommunes hjemløsestrategi ved at 

undgå at skabe anti dark design, for dermed ikke at forhindre kommunen i deres 

målsætninger. Rapportens afgrænsning ligger altså i at tage udgangspunkt i 

Københavns kommune og byens hjemløse, som lever på gaden.   

 

Derudover har vi mødt en afgrænsning i brug af metoder, når vi undersøger 

hjemløse. For at forstå hjemløses behov, har vi måtte forstå deres baggrund, hvilket 

har været udfordrende ift. at komme i dialog med dem om informationer om deres liv. 

På den måde har spændingen mellem viden og etik og hvordan vi handler på en 

ansvarlig måde har resulteret i en afgrænsning af metoder. Vi har foretaget 

interviews, men for at få et større indblik og forståelse for hvor de hjemløse opholder 

sig og hvad de laver, har vi også gjort brug af observationsmetoden.  
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Semesterbinding 

Semesterbindingen styrker rapporten ved at inddrage de fag vi har haft gennem 

semesteret. Dette er for at give rapporten flere dimensioner og indfaldsvinkler. Vi 

indløser vores rapport gennem semesterdimensionerne Design & Konstruktion og 

Subjektivitet, Teknologi & Samfund. At benytte disse to fag hjælper os med at få en 

dybere forståelse af vores problemfelt ved hjælp af dimensionen STS, og giver os en 

stor værktøjskasse til at udarbejde en designløsning i form af Design & Konstruktion.  

2.1 Subjektivitet, Teknologi og Samfund 

Den viden der har ligget til grund for vores design er bl.a. kommet af Subjektivitet, 

Teknologi og Samfunds dimensionen. Vi har brugt denne dimension til at blive 

klogere på samspillet mellem mennesker og samfund, hvilket i vores tilfælde er 

hjemløse på gaden i København. Vi har gennem interview med forskellige 

mennesker blevet klogere på hvilke behov vores design skal kunne opfylde. Uden 

kvalitative interviews havde vi ikke forstået hjemløses behov og hjemløses relation til 

kommunen ift. deres muligheder i det danske samfund som hjemløs. Vores første 

intentionalitet med vores design var udelukkende at hjælpe hjemløse, i form af at 

bekæmpe dark design og gøre op med Københavns kommunes hjemløsestrategi.  

Ved at bruge STS til informationsindsamling, hovedsageligt ved brug af observation- 

og interviewmetoder, fik vi udvidet vores horisont til at forstå hjemløse i forhold til 

resten af samfundet.   

2.2 Design og Konstruktion 

Vores viden fra Design og konstruktion kurset har hjulpet os til at forstå at design er 

en proces, hvor der ofte skal mange iterationer til at komme i mål med en 

designløsning. Vi har med vores design været igennem iterative processer i form af 

at have en første intentionalitet med designet og derefter gennem interviews og 

observationsmetoder finde ud af at designet måtte nytænkes og videreudvikles. 

Gennem den videre proces har vi brugt fagets metoder for at nå frem til vores 

endelige design.  
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Metode  

3.1 Kvalitativt forskningsinterview 

Steiner Kvale og Svend Brinkmann har skrevet bogen Interview: Det kvalitative 

forskningsinterview som håndværk fra 2015. Dette afsnit vil redegøre for nogle af de 

afsnit i bogen vi har fundet relevante at forholde os til i rapporten.  

 

Det kvalitative forskningsinterview er en metode til indsamling af empirisk data, og 

metoden bruges til at analysere den fundne empiri, gennem det færdige interview.  

Formålet med det kvalitative forskningsinterview er at forstå temaer, der bygger på 

viden fra interviewerens side og bygger på den produceret viden fra 

interviewpersonen (Kvale & Brinkman, 2015). Den viden der produceres i det 

kvalitative forskningsinterview sker i et socialt samspil mellem interviewer og 

interviewperson. Det er derfor en kunst at interviewe, da intervieweren skal have 

bredt kendskab til viden indenfor emnet for at kunne stille nye og opfølgende 

spørgsmål, baseret på den eventuelle nye viden fra interviewpersonen. Kvaliteten af 

den empiri der produceres gennem interviewet er derfor afhængig af interviewerens 

færdigheder og viden om emnet (Kvale & Brinkmann, 2015). Derudover er det 

samtidig en balance, da intervieweren også bør have evnen til at kunne forholde sig 

til nye vinkler af emnet og ikke kun den kendte viden. 

For at skabe et naturligt og trygt interview er det en fordel, at interviewer forholder 

sig til en kendt viden, ud fra en række spørgsmål, samt at være fleksibel for 

omstrukturering af spørgsmål undervejs i interviewet, netop for at få en naturlig, 

ligestillet og menneskelig dialog. Dette leder videre til næste afsnit, som præsenterer 

det semistruktureret interview, der er en metode vi har gjort brug af gennem 

rapporten.        

3.1.1 Semistruktureret interview  

Det semistrukturerede interview er en metodologisk tilgang i det kvalitative 

forskningsinterview (Kvale & Brinkmann, 2015). Grundlæggende er det 

semistruktureret interview forudbestemt af struktur og formål, ud fra viden om emnet, 

hvilket danner grundlag for en række spørgsmål. Ved den semistrukturerede 

interviewmetode, har intervieweren en vis fleksibilitet, idet, at spørgsmålene ikke har 
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en rækkefølge, men mere skal forstås som en guideline og tjekliste af det 

intervieweren gerne vil nå igennem i interviewet. I det semistrukturerede interview 

bliver den frie spontanitet blandet med metodologisk tilgang (Kvale & Brinkmann, 

2015). Dette betyder et interview med en vis struktur samt åbenhed overfor 

spontaniteten og evnen til at kunne respondere på interviewpersonens spørgsmål. 

Denne fleksible struktur, giver intervieweren og interviewpersonen, mulighed for at 

indgå i en naturlig dialog, der ikke er baseret på en række fastlagte spørgsmål, som 

intervieweren forventer at skulle nå igennem. Dette kan resultere i, at interviewet 

bliver en samtalebaseret tovejskommunikation, hvilket kan gøre op med 

magtpositionerne i interviewet, og dermed skabe tryghed for interviewpersonen 

(Kvale og Brinkmann, 2015).   

 

For at gøre interviewet så naturligt som muligt er det afgørende at forstå 

magtpositionen mellem interviewer og interviewperson. Det er svært at forstå det 

kvalitative interview som en åben ligestillet dialog mellem interviewer og 

interviewperson (Kvale og Brinkmann, 2015). Intervieweren er placeret i en form for 

magtposition, i form af at bestemme emnet for dialogen og dermed definere 

situationen. Dette kan være en negativ konsekvens ved interview og for at gøre op 

med denne er det vigtigt, at interviewpersonen har en balance imellem stræben efter 

at få empirisk viden og samtidig have respekt og forståelse for interviewpersonens 

integritet (Kvale og Brinkmann, 2015). Forholdet mellem viden og etik i et interview 

er altså vigtigt, for at skabe tryghed for interviewpersonen. Dette er relevant i forhold 

til vores rapport, da vi interviewer hjemløse, hvor empati og ydmyghed er vigtige 

elementer for at skabe tryghed. Det er vigtigt at skabe en ligestillet dialog i en ellers 

ikke-ligestillet relation mellem universitetsstuderende og hjemløs, som interviewer og 

interviewperson.  

3.2 Deltagende observationer 

Følgende afsnit tager udgangspunkt i bogen Deltagende observationer fra 1999 

skrevet af Søren Kristiansen og Hanne Kathrine Krogsgaard, som omhandler 

metoden deltagende observationer og hvordan den kan anvendes i forhold til vores 

byvandring og observationer af bybilledet. 
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Igennem deltagende observation bliver det muligt at skildre hvordan aktører gennem 

social gøren og laden konstruerer deres verdensbillede (Kristiansen & Krogsgaard, 

1999). Deltagende observation er en gammel forskningsmetode der blandt andet er 

inspireret af Alfred Schutz’ fænomenologiske sociologi. Den enkelte forsker må aktivt 

deltage i aktørernes sociale liv for at tilgå de meninger, de samme aktører tilskriver 

forskellige situationer. Ifølge Howard Becker må deltagerobservatøren indsamle data 

ved at tage del i dagliglivet i den gruppe eller organisation, han studerer (Kristiansen 

& Krogsgaard, 1999). Igennem denne metode, og herunder metoderne deltageren 

som observatør og den totale observatør, kan vi opnå brugbare resultater, ved at 

deltage hhv. aktivt og passivt i vores aktørers liv og i deres felt. 

3.2.1 Deltageren som observatør 

I denne metode er forskeren og informanten klar over, at deres relation udelukkende 

kan betragtes som en feltrelation. Rollen som forsker indebærer observationsstudier, 

hvor forskeren deltager i feltet, samtidig med at forskeren observerer feltet ved at 

knytte kontakt til bestemte personer i feltet (Kristiansen & Krogsgaard, 1999). I vores 

tilfælde vil metoden være brugbar for at skabe kontakt til en hjemløs der har særlig 

viden i feltet, og dermed opnå indblik i deres levevilkår, og derunder deres behov på 

gaden som gadesovere. Ud af denne metode ville vi kunne træffe 

designbeslutninger der lægger sig tæt op ad hvad gadesovere har brug for netop 

fordi vi har haft kontakt med en førstehåndskilde. 

3.2.2 Den totale observatør 

I denne rolle er der udelukkende tale om observation. Forskeren indgår ikke i nogen 

form for kontakt med aktørerne i feltet, men står blot udenfor og betragter disse 

(Kristiansen & Krogsgaard, 1999). Aktørerne er ikke klar over, at de bliver 

observeret, og at de dermed fungerer som informanter.  Ved brug af denne metode 

kan vi blandt andet kortlægge hvor de færdes, hvilket også kunne være til gavn i 

beslutningen om, hvor vores designløsning skal placeres.  

3.3 Coloured Cognitive Mapping (CCM) 

Dette afsnit tager udgangspunkt i John Venables Using Coloured Cognitive Mapping 

(CCM) for Design Science Research. 2014. Springer. 
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Coloured Cognitive Mapping, også kaldet problemkort, er et værktøj som bruges til 

at skabe designet af en løsning ud fra et kort af problemområdet. Metoden kan 

bruges til at identificere og designe alternative måder at løse et problem på 

(Venable, 2014). 

CCM anvendes ved at tage udgangspunkt i en problemstilling, som placeres i en 

boble i midten. Nedenfor det centrale problem, er der bobler med pile op til 

problemet, de omhandler årsager til problemet. Fra den centrale problemboble er der 

pile, som fører op til flere røde bobler, der indeholder hvad kommer der ud af 

problemet. Undervejs kan man tilføje implikationer, som er led der går længere ud - 

en årsag til en årsag (Venable, 2014). 

 

Efterfølgende vendes problemkortet, det betyder at der skal identificeres design 

løsninger på problemet. Årsag bliver til løsningsmuligheder, problemet er nu løsning, 

og hvad der kommet ud af problemet er nu forbedring af dette. Ved at tage 

udgangspunkt i rapportens problemformulering, som problemet, kunne vi, ved hjælp 

af denne metode og brainstorm, finde tre mulige designløsninger, som vil kunne 

forbedre forudsætningerne for hjemløse. Efterfølgende arbejdede vi videre med de 

tre designidéer. Metoden har samtidig udviklet gruppens fælles forståelse for vores 

problemorienterede rapport, ved at tage en uønsket adfærd og vende det til en 

ønsket, ved hjælp af en visuel analytisk metode. Vi fik ved denne metode visualiseret 

vores problem og det hjalp os til at strukturere vores arbejde og kommunikere med 

hinanden omkring vores problem.  

3.4 Brainstorm 

Brainstorming bruges til at idegenerere effektivt og hurtigt. Til at starte en brainstorm 

har man typisk et overordnet emne, hvilket i vores tilfælde er hjemløse. 

Efterfølgende gælder det om at skrive alle ens tanker ned på eksempelvis et papir 

eller post-its. Der er ingen af deltagerne som må dømme idéerne, da der er ingen 

idéer som er dårligere eller bedre end andre. Herefter deles alle idéerne ind i 

kategorier. Til sidst bliver der stemt på de bedste idéer. Dette kan gøres ved at have 

tre stemmer. For at tilkendegive sin stemme kan deltagerne eksempelvis sætte en 

prik på deres favoritidéer. Brainstorming som metode blev grundlagt af Alex Osborn i 

bogen Applied Imagination. Scribner's, 1953. 
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Brainstorming er relevant at bruge i starten af rapporten, men den kan benyttes 

under hele udviklingsprocessen (Københavns Universitet, 2021).  

3.5 Iterativ designproces 

Iterationer betyder at gentage. Ved at lave en iterativ designproces, 

gentages processen indtil det ønskede resultat er opnået (Thielke, 

n.d.). Ud fra følgende model, laves prototypen → den testes → der 

bliver evalueret → hvad skal forbedres → forbedring og til sidst en 

ny prototype. Fordele ved denne model er at man tidligt i 

processen kan finde og rette fejl, og tilpasse produktet hele tiden 

imens man bliver klogere (Thielke, n.d.). Ud fra vores indsamlede 

empiri fra undersøgelser har vi i rapporten hovedsageligt lagt vægt på evaluering, 

forbedring og prototype, for sidst at kunne skitsere den endelige designløsning. For 

at nå igennem forskellige iterationer har vi gentaget processen mellem disse. Senere 

i designprocessen vil det være oplagt at benytte denne model og så med en fysisk 

prototype for at opnå det ønskede resultat. Efter den første prototype kan der nu 

indgås flere iterative processer ved testning af prototypen.   

 

Teori 

4.1 Det offentlige rum og dark design 

Det offentlige rum er karakteriseret ved et fysisk område, som alle har adgang til. 

Men at det offentlige rum giver adgang til alle er ikke nødvendigvis tilfældet i praksis 

(Goffman,1963). Adfærd og adgang til det offentlige rum er ikke blevet anerkendt i 

sociologien, i den grad, som sociologen Goffman mener det bør være. Han mener at 

adfærden i det offentlige rum fortæller om samfundets organisering af det sociale liv 

og at det derfor er vigtigt at have fokus på. Det offentlige rum er styret af en stat eller 

kommune, hvilket kan resultere i en politisk agenda, som kan ekskludere socialt 

udsatte grupper i samfundet (Goffman, 1963). Den politiske agenda i det offentlige 

rum spiller en stor rolle i forhold til mangfoldigheden i byrummet, da tiltagene kan 

forringe borgers adfærd og livskvalitet.   
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En politisk agenda som ses i det offentlige rum i København, er fænomenet dark 

design, også kendt som defensive og hostile architecture (Projekt Udenfor, n.d.). 

Dark design er byrumsdesign, der har til formål at holde bestemte grupper af 

mennesker væk fra et givent sted. Fænomenet sker gennem kombinationen af 

lovgivning og design, som resulterer i social eksklusion i det offentlige rum. Tiltag af 

dark design i det københavnske byrum er f.eks. skrå varmeriste, metalbarre og hegn 

under trapper, armstøtter på bænke, automatisk lys og høj musik, mm. Dark design 

bliver installeret i områder, hvor der før har været oplagte sove- og opholdssteder. 

En konsekvens af dark design er blandt andet, at hjemløse bliver skubbet ud af 

byen, hvilket resulterer i, at gadeplansarbejdere har svært ved at finde dem (Projekt 

Udenfor, n.d.). De hjemløse har dermed sværere ved at tilgå hjælp, hvilket gør dem 

mere udsat for sygdom, overfald ensomhed osv. Derudover usynliggøres 

gadehjemløsheden, i takt med, at hjemløsheden bliver skubbet ud af byen.   

 

Denne fremmedgørelse af nogle socialt udsatte grupper, beskriver Karl de Fine Licht 

som værende et brud på borgers basale rettigheder. Han beskriver i “Hostile 

architecture: A critical discussion of the seemingly offensive art of keeping people 

away”, 2017, at kun nogle grupper er velkomne i det offentlige rum, selvom alle har 

ret til adgang og brug af det offentlige rum (de Fine Licht, 2017). Det er ikke velset, 

at hjemløse slår sig ned, bestemte steder i det offentlige rum, over længere tid. Det 

offentlige rum, kan dermed være svært at placere ift. hvornår det er et sted, som alle 

har lige adgang til. Udbredelsen af dark design, har gjort det tydeligt, hvilke steder i 

det offentlige rum hjemløse ikke må opholde sig, hvilket man kan diskutere om er et 

brud på hensigten med et offentligt rum.      

  

I vores rapport vil begrebet dark design blive brugt til at beskrive og forstå nogle af 

de problemer hjemløse på gaden lever under i København, og dermed hjælpe os til 

et design, der peger i en mere sympatisk retning.  

 

4.2 Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund   

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget på FN topmødet i New York 

den 25. september 2015. I 2016, halvt år efter vedtagelsen, trådte målene i kraft og 

skal frem til 2030 skabe en mere bæredygtig udvikling verden over (FN, 2020). Ud af 
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de 17 verdensmål er verdensmål nr. 11 med i udviklingsdagsordenen for at opnå en 

bæredygtig udvikling frem mod 2030.  

 

50% af verdens befolkning bor i byer. Målet om at kunne bo i en sikker by og leve i 

en bolig der er egnet til beboelse, bliver i stigende grad en udfordring når byer 

vokser og mennesker bor tættere sammen. Over 1 mia. bor under uværdige forhold 

verden over og et af målene for at mindske dette tal kan løses gennem bedre 

byplanlægning og kontrolleret udvikling (FN, 2020).   

 

Verdensmål 11 handler om at gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, 

sikre, robuste og bæredygtige. Det omfavner blandt andet at fjerne eller opgradere 

beboelse i slumkvarterer og få udsatte grupper i boliger, som er til at betale. Netop 

for at gøre byer inkluderende over for alle grupper i samfundet. Verdensmål 11 har 

et delmål 11.1, der hedder, at alle inden 2023 skal sikres adgang til egnede og sikre 

boliger til en overkommelig pris med adgang til grundlæggende tjenesteydelser. 

Verdensmål 11 er med til at understrege, at hjemløshed er et stort problem verden 

over og at der skal ske tiltag for at bekæmpe den, blandt andet for at opnå målet om 

adgang til sikret og egnet bolig såvel som opgradering af slumkvarterer.  

Empiri   

5.1 Hvad er en hjemløs   

En person i Danmark skal leve op til bestemte krav for at blive anset som hjemløs, 

og dermed tælle med i statistikkerne. Den ene definition af hjemløshed er baseret på 

boligsituationen, eksempelvis ved at overnatte på væresteder, overnatte akut på 

botilbud såsom herberg, bo midlertidigt og uden kontrakt hos familie, venner eller 

bekendte, overnatte på gaden, skur m.m. (VIVE, 2019). De optællinger af hjemløse 

som er præsenteret i rapporten er baseret på ovenstående definition. Selvom 

definitionen af hjemløshed er baseret på boligsituationen, betyder det ikke at de 

boligmæssige forhold nødvendigvis udgør de væsentligste årsager til hjemløshed. 

(VIVE, 2019). Mange hjemløse borgere har nemlig en psykisk sygdom, som gør at 

det er svært for dem at skulle disponere over egen bolig. (VIVE, 2019). Netop 

Københavns kommune hjemløsestrategi, har en definition som kræver at den 

hjemløse skal have sociale problemer. Hjemløsestrategiens definition lyder 
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“Personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i 

egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, 

omsorg og efterfølgende hjælp.” (Hjemløsestrategi for København, 2009). Gennem 

rapporten forholder vi os til begge definitioner af hjemløshed.   

  

I 2009 var der 5000 hjemløse på landsplan. Dette antal er steget til 6431 i 2019. Ud 

af de 6431 er der 1442 i København. (VIVE, 2019). Københavns Kommune har 512 

herbergspladser, beliggende forskellige steder i kommunen, derudover findes der 

nødovernatningspladser, som primært er private organisationer, hvor der er 154 

pladser. (Herbergcenteret, n.d.). Dog er et herberg heller ej gratis, det koster 99.- pr 

overnatning på et herberg i Københavns Kommune. Nogle borgere kan henvende 

sig til deres hjemkommune, som vil kunne betale for opholdet. (Herbergcenteret, 

n.d.). Ifølge VIVE, var der i 2019 610 hjemløse som benyttede sig af tilbuddet om at 

sove på et herberg, og 198 borgere som sov på gaden, også kaldet gadesovere. 

Gadesoverne kæmper tit med mange psykiske problemer, da de har det ofte så 

psykisk dårligt at de sjældent benytter sig af de sociale tilbud der er for hjemløse 

såsom væresteder, natcaféer og herberger (Projekt Udenfor, n.d.). Mange af dem 

har oplevet alvorlige svigt igennem deres liv fra familie og venner, som har medvirket 

til at de har afvisende adfærd overfor at søge hjælp selv, og i det velfærdssamfund vi 

lever i, kræver det at de selv søger hjælpen og passer ind i de rammer hjælpen er 

opsat efter. Gadesoverne har ofte så indviklet problemer, at de har behov for mere 

fleksibilitet og omfattende hjælp, end det der tilbydes (Projekt Udenfor, n.d.). Derfor 

er der brug for at hjælpe dem på gaden, hvilket Projekt Udenfor gør en stor dyd ud 

af. Projekt Udenfor arbejder for at forbedre forholdene for samfundets absolut 

udstødte, det gør de igennem gadeplansarbejde, som er rettet mod hjemløse som 

lever og overnatter på gaden. (Projekt Udenfor, n.d.). 

5.2 Hjemløsestrategien i Københavns Kommune 

Hjemløsestrategien i Københavns Kommune har det overordnede mål at nedsætte 

hjemløsheden i Danmark (Hjemløsestrategi for København, 2009). Strategien skal 

danne retningslinjerne for Københavns Kommunes indsats for at nedbringe antallet 

af hjemløse. Indsatsen sker med henblik på hjemløse på gaden, hjemløse på 

herberger og sidst arbejde for at skabe differentierede boligtilbud med støtte, for at 

forebygge den kroniske hjemløshed. Programmet for strategien er gennemført i 
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årene 2009-2013 med en samlet økonomisk ramme på ca. 500 mio. kr. 

(Hjemløsestrategi for København, 2009). Strategien tager fat i nogle bestemte 

delproblematikker, som handleplanen bygger på. Strategien har haft til formål at 

opfylde følgende fire overordnede målsætninger:  

 

1. at ingen borgere ufrivilligt skal overnatte på gaden 

2. at unge hjemløse skal tilbydes andre løsninger end at overnatte på herberg 

3. at reducere lange ophold på herberger 

4. at sikre en boligløsning ved løsladelse fra fængsler og udskrivning fra 

hospitaler/behandlingstilbud. 

 

(SFI - Det Nationale Forskningsinstitut for velfærd, 2013) 

5.2.1 Arbejdsmetode  

For at opfylde målsætningerne i hjemløsestrategien, bygger strategien på housing 

first princippet (Socialstyrelsen, 2020). Housing first er en tilgang til hjemløshed, hvor 

den hjemløse tilbydes en selvstændig bolig og samtidig modtager boligstøtte. Dette 

skal ske i et almindeligt byggeri, for at få de hjemløse inddraget i et liv som almen 

samfundsborger. Housing first princippet står i modsætning til den såkaldte 

trappetrinstilgang, som går ud på først at hjælpe den hjemløse, når personen anses 

som værende boligparat (Socialstyrelsen, 2020). Housing first princippet blev som 

følge af kommunestrategien afprøvet i 8 kommuner i årene 2009-2013, herunder 

Københavns kommune. 

5.2.2 Konsekvens   

Under hjemløsestrategiens indsats i 4 år, steg hjemløsheden med 17% i Danmark. I 

de kommuner der har implementeret strategiens metoder er stigningen dog mindre 

(SFI, 2013). Den negative udvikling i antallet af hjemløse, under hjemløsestrategiens 

indsats, kan skyldes at strategiens fokus har ligget i at hjælpe borgere i at fastholde 

en bolig fremadrettet, og at et manglende fokus på forebyggelse af hjemløse ikke har 

været tilstrækkelig nok. Derudover kan det samfunds-økonomiske aspekt også have 

haft indflydelse på den stigning af hjemløse (SFI, 2013).    
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Der har også været en række positive konsekvenser af hjemløsestrategien. Housing 

first tilgangen, altså kombinationen af boligløsning i almene boliger og boligstøtte, 

har vist en høj chance for at hjemløse kommet ud af hjemløshed og bliver i deres 

boliger (Socialstyrelsen, 2020).  

 

5.3 De oversete hjemløse 

Hvert andet år bliver der lavet en kortlægning af hjemløse, som har til formål at følge 

udviklingen af hjemløse i Danmark. Kortlægningen giver viden om årsagerne bag 

hjemløsheden, profilerne bag hjemløse borgere og hvilke sociale indsatser hjemløse 

borgere modtager (VIVE, 2019). Den nyeste kortlægning er fra 2019 og er baseret 

på en optælling af hjemløse, som var 6.431 borgere i hjemløshed i Danmark (VIVE, 

2019).  

Kortlægningens gennemførelse sker ved at der bliver sendt et personskema (bilag 1) 

til samtlige relevante enheder. Enheden skal udfylde personskemaerne på alle de 

borgere de har kendskab eller kontakt til i optællingsugen. Dette gælder både 

danske hjemløse og migranter. I personskemaet følger en vejledning med en 

opfordring til at enhederne skal dele de tilsendte personskemaer til alle relevante 

afdelinger og medarbejdere, for at få så mange hjemløse som muligt optalt (VIVE, 

2019). Kun 4 pct. af personskemaerne er blevet udfyldt af hjemløse borgere selv. 

Resten er udfyldt af medarbejdere i de relevante enheder. Derfor kan der være 

tilfælde hvor medarbejderen ikke har haft kendskab til den hjemløse borgers tilstand. 

Dette kan altså have effekt på om alle hjemløse borgere bliver betragtet og tilbudt 

det de har behov for, da de i nogle tilfælde ikke bliver korrekt bedømt (VIVE, 2019). 

Derudover sker kortlægningen over en uge, hvilket kan betyde at resultatet bliver et 

øjebliksbillede af hjemløsheden i optællingsugen. Dette kan resultere i et forvrænget 

helhedsbillede af hjemløsheden i Danmark.   

 

Tallene fra kortlægningen skal ses som et minimumstal, da der findes borgere, som 

befinder sig i en situation, som gør, at de ikke er blevet talt med i den nationale 

kortlægning. Dette bliver beskrevet i rapporten, Hjemløshed i Danmark 2019, at “Der 

er en generel usikkerhed forbundet med at kortlægge og opgøre antallet af hjemløse 

borgere, hvorfor der altid vil være et vist ”mørketal” forbundet med kortlægningens 

opgørelser” (VIVE, 2019).  
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I alt var svarprocenten i uge 6 2019 80,6%. Svarprocenten dækker over de enheder, 

som har svaret på undersøgelsen. De enheder der ikke har svaret udgør de 

resterende 19,4%. Hvis ikke de hjemløse bliver talt med statistikken og registreret, vil 

det være en meget svær rapporten for dem at få hjælp, da de ikke står i systemet og 

f.eks. ikke kan modtage kontanthjælp. Samtidig kan det også være de forskellige 

enheder ikke er klar over at de findes, og dermed er det svært at tilbyde dem hjælp.  

 

5.4 Zone- og lejrforbuddet 

Et andet tiltag der er vigtigt at præsentere for at forstå vores problemfelt, er Zone- 

lejrforbuddet. Politiet har i dag ret til at give 1.000kr. i bødestraf, hvis borgere 

opholder sig i en utrygskabende lejr (Projekt Udenfor, n.d.). Lejrforbuddet blev indført 

på baggrund af en bekendtgørelse af politiets sikring af den offentlige sikkerhed. 

Altså for at skabe mere tryghed i bybilledet.  

I 2018 vedtog Folketinget en lov om, at give hjemløse et zoneforbud hvis de 

dannede utrygskabende lejr oven i bødestraffen på 1.000kr. Ved zoneforbuddet 

gælder det, at den hjemløse ikke må opholde sig i den kommune der er blevet 

dannet lejr i. Dette zoneforbud er gældende i op til 3 måneder. Overtrædelse af 

forbuddet kan medføre, at den hjemløse får en fængselsstraf (Projekt Udenfor, n.d.).  

 

Vi har i udviklingen af vores design, set relevans i at tage stilling til zone- og 

lejrforbuddet, da vores design ikke ville være attraktivt for hjemløse, hvis det 

dannede incitament for lejr og dermed risiko for bøder. Vi har derfor gjort os 

overvejelser om, hvordan vi forhindrer hjemløses ensomhed og skaber tryghed i et 

design, uden at skabe for stort et fællesskab, for dermed at overtræde lovene. 

5.5 Hjemløse på gaden og deres behov  

Rundt omkring i det københavnske bybillede er der hjemløse. Hvis man går en tur 

fra Nørreport station og ned mod Kultorvet, har man allerede stødt på flere af dem. 

Nogle sidder flere sammen, andre sidder alene evt. med deres hund. Og hvis du er 

kommet med toget til Nørreport, har du muligvis også mødt én hjemløs som tigger 

om penge inde i toget (Egen observation, 2021). 
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De hjemløses dagligdag handler om overlevelse. De skal hver dag have skaffet 

penge, det gør de eksempelvis ved at samle flaske rundt omkring i byen, så de har 

penge til at få mad, gå på toilettet m.m. (Kirkens Korshær, 2020). Om natten prøver 

de at finde et trygt sted at overnatte, og om vinteren, især, et sted hvor der er varmt 

og læ det kan være trappeopgange og parkeringskældre (Projekt Udenfor, n.d.).  

 

Selvom de hjemløse er afskåret fra den generelle hverdag, og de ikke har særligt 

mange penge, er der dog en væsentlig ting som kan fylde meget hos den enkelte 

hjemløs, nemlig en smartphone. En smartphone skaber forbindelser, den hjælper 

hjemløse på gaden med at genetablere og holde kontakt med mennesker, de vil 

også kunne have mulighed for at tilkalde hjælp. En smartphone vil også kunne 

bruges som redskab til at overleve tilværelsen på gaden. Her vil de kunne lokalisere 

hvor de kan finde mad, vand, toilet samt hvilesteder. Ligesom vi bruger smartphone 

til at koble af, er det også naturligt for en hjemløs at bruge den til at høre musik og 

koble af fra omverdenen (Projekt Udenfor, 2021).  

Vores samfund er påvirket af en øget digitalisering. Vigtige beskeder bliver sendt på 

E-boks, netbank osv. Her får de hjemløse også vigtige beskeder, men hvis ikke de 

har adgang til dem kan de gå glip af vigtige møder.   

I og med samfundet er så digitaliseret er det også de færreste som har kontanter, 

derfor når de hjemløse tigger om penge, er det sværere for dem at få nogen. Men 

ved at have en smartphone og netbank, kan de benytte sig af MobilePay, og flere 

kan sende dem penge.  

5.6 Hjemløse og smartphones  

For at inkludere hjemløse i samfundet, er det vigtigt at forstå samspillet mellem 

subjekter, teknologier og samfundet. Selvom hjemløse anses som værende en 

udstødt gruppe i samfundet, skal de stadig opfattes som en del af et netværk, for at 

håndtere problemet om hjemløse på gaden. I en øget digitaliseret verden, vil de blive 

sat mere af end de bliver i forvejen, uden samfundets forståelse for vigtigheden af en 

smartphone. En udfordring for hjemløse på gaden, kan dog være at få opladt deres 

smartphone og derfor mister mange hjemløse videndeling og dermed evnen til at 

vide, hvor de kan tilgå hjælp. Ved at være i digital kontakt med deres omverden 

bliver de hjemløse hermed også mindre fremmedgjort (Thurman et al., 2021). 
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Husforbi har i samarbejde med foreningen Fundamentet skabt en app, Udsat i 

Danmark, som har til formål at hjælpe hjemløse og udsatte ved at kortlægge nyttige 

ting til hjemløse, eksempelvis offentlige toiletter, mad, overnatning, mødesteder, 

aktiviteter, og andre knapper såsom hjælp efter overgreb og selvmordstruet m.m. 

Ved brug af app'en er der to hovedfunktioner. Den første funktion er et kort. Her kan 

brugeren se sin egen lokalitet, samtidig kan brugeren se hvor de forskellige ting 

ligger. Den anden funktion hedder kategorier, hvor man her eksempelvis kan trykke 

på sundhed og helbred, som så åbner op for 17 forskellige steder de kan gå hen og 

få hjælp. Disse kategorier er de samme som ses på kort funktionen, her er de blot 

delt op.  

 

Førhen kunne de hjemløse modtage kort på tryk som kunne hjælpe dem. Men 

problemet ved de trykte kort er at organisationerne ofte flytter, eller ændrer 

åbningstider, og dermed bliver misvisende (TV2, 2017). Derfor kan de hjemløse ved 

hjælp af en smartphone nemt og hurtigt finde ud af hvor der eksempelvis er et toilet, 

eller et sted de kan gå hen med det problem de nu måtte have.  

  

Disse tiltag understøtter, at mange hjemløse ejer en smartphone og har fordele ved 

det.      

Analyse af problemkort 

6.1 Analyse af det uvendte/uønsket problemkort 

Nedenstående modeller viser analyse af vores CCM-kort, som findes i bilag 2, både 

den uønskede adfærd (rød) og den ønskede adfærd (grøn). 

I problemkortet med uønsket adfærd, beskriver de nederste bobler her hvad der kan 

føre til problemstillingen som er dårlige forudsætninger for hjemløse. 

 

Boblen venstre for er tæt knyttet, men ikke nødvendigvis sammenfiltret. Dårlig social 

forvaltning kan udtrykke sig på forskellig vis. Et eksempel er mistrivsel i hjemmet, 

hvor kommunen (eller andre offentlige instanser) griber ind for sent, eller slet ikke 

griber ind. Samtidig dækker begrebet også over hjemløse der allerede er på gaden. 

Selvom Københavns Kommune benytter sig af housing first initiativet 

(Socialstyrelsen, 2020) der sørger for at få hjemløse i egen bolig inden deres andre 
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problemer bliver håndteret, kan der sagtens gå meget længe før dette rent faktisk 

sker. 

For at være egnet til egen bolig gennem initiativet, skal man kvalificere sig som 

hjemløs hvilket ikke er lige til, tværtimod. Der skal en længere bureaukratisk proces 

til før man officielt er hjemløs. Som vi også har påpeget, kommer denne dårlige 

sociale forvaltning også til udtryk i form af for dyre herberger. Intet herberg i 

Danmark er gratis, og det sker at den enkelte hjemløse vælger at bruge deres penge 

andetsteds end et sted at sove for natten.  

 

Herefter fører boblen i midten videre op til nye implikationer som er hvad disse 

dårlige forudsætninger for hjemløse kan føre videre til. Her har vi valgt at fokusere 

på dark design, tyveri blandt hjemløse og uvisheden om de forskellige tilbud de har 

tilgængelige. Som beskrevet tidligere i vores rapport er dark design en måde at 

indrette byer på, så den bliver fjendtlig over for hjemløse. Da mange hjemløse ofte 

er, eller bliver, misbrugere opstår der en tendens til tyveri. Det kan også godt 

forekomme i kontekst uden misbrug, da tyveri af pant eller en helt almindelig 

genstand som en sovepose er normalt.  

Nogle hjemløse på gaden ønsker ikke at indgå i et netværk, om det er andre 

hjemløse iblandt eller en organisation som Projekt Udenfor der ønsker at hjælpe de 

hjemløse, for de opfatter det som en skammelig situation de er i. En anden årsag 

kan være, at de simpelthen ikke har kendskab til tilbuddene. Et eksempel på dette 

kunne være hugs & food der ligger på Turesensgade.  

Til sidst peger pilene fra disse bobler videre op til hvad udfaldet af disse bobler er. 

Da dark design bliver mere og mere udbredt, bliver det hermed også mere 

almindeligt at de hjemløse må sove steder der ikke er egnede til mennesker. Dette 

kan føre til sygdom, og i værste tilfælde død. Med en mindsket mulighed for hjælp 

bliver det sværere og langsommeligt for de hjemløse på gaden at ændre deres 

situation. Mange hjemløse vil gerne have et arbejde og en bolig, men hvis de ikke 

ved at de skal registreres som hjemløse inden de bureaukratiske tandhjul kan 

igangsættes, kan der ofte gå årevis inden processen bærer frugt. 

 



22 

6.2 Analyse af det vendte/ønskede problemkort 

Problemkortet med ønskede adfærd (det grønne) viser eksempler på hvordan man 

kan forbedre forudsætningerne for hjemløse. De nederste bobler som peger op med 

løsningen omhandler; lav flere differentierede botilbud, udfør en god politisk 

forvaltningen - med en implikation, flere billige herberg, og den sidste gode 

sociologiske forhold. Boblen til venstre beskriver at der skal laves flere 

differentierede botilbud for de hjemløse for at kunne hjælpe dem. Videre over til 

boblen i midten som handler om, at der skal en bedre politisk forvaltning som der for 

eksempel kunne bidrage til billigere herberg.  

Vi har gennem vores arbejde lært, at herberger er ret dyre, de koster i København 

99 kr. for én overnatning (Herbergcenteret, n.d.). Ved at gøre disse billigere, kan det 

medvirke til at de hjemløses forudsætninger forbedres en smule, da det kan være 

svært at skulle skaffe 99 kr. hver dag, for at sove indenfor et sted, når man ingen 

penge har.  

Angående boblen til højre, omkring gode sociologiske forhold, har mange af de især 

unge hjemløse været anbragt uden for hjemmet, og eller har haft forældre som har 

haft det svært i form af psykisk sygdom og misbrug (Socialstyrelsen, 2020). Derfor 

ville en tidlig indsats måske kunne have bidraget til at færre unge i ikke kom ud i 

hjemløshed.   

 

Fra boblen med løsningen forbedre forudsætninger for hjemløse er der tre pile som 

peger op med implikationer med idéer til forbedringer, og videre til design løsninger. I 

boblen til venstre handler det om at lave inkluderende design, her er der en pil som 

fører videre op til en implikation som handler om bedre læ til de hjemløse. Da 

inkluderende design eksempelvis vil kunne bidrage til bedre læ-løsninger for 

hjemløse. 

Mindre tyveri, som føres videre op til bedre opbevaringsmuligheder, er de to bobler 

og implikationer i midten. De hjemløse har vigtige værdipapirer, ligesom den almene 

borger. Men de har ofte ingen steder at gøre af dem, andet end gemt på dem selv. 

Derfor kan aflåste opbevaringsdepot være en mulig designløsning. Samtidig vil de 

også kunne opbevare ekstra tøj, så de kan skifte hvis de bliver våde, da det især om 

vinteren kan være livsfarligt for en hjemløs at gå rundt våd, og tøjet tørrer langsomt. 

(Egen observation, 2021). 
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Den sidste boble til højre handler om viden. I København er der flere tilbud for 

hjemløse, men mange af dem kender de hjemløse nødvendigvis ikke til. På vores gå 

tur med en hjemløs, fortalte han at han først efter to år på gaden blev introduceret til 

at værested for hjemløse, som giver dem et gratis måltid og et indendørs sted at 

opholde sig i nogle timer hver dag. Ved at øge videndeling, vil flere af de hjemløse 

kunne benytte sig af sådanne steder. Produktet her kunne være en opladerstand, så 

de ved brug af deres smartphones, som mange hjemløse har, kunne søge sig frem 

til diverse væresteder, logge på netbank og e-boks, for at blive informeret om vigtige 

ting de skal, samt holde kontakt til de bekendtskaber de stadig måtte have (Projekt 

Udenfor, 2021). 

 

Disse tre designløsninger; bedre læ, opbevaringsmuligheder samt ladestander er 

alle tre idéer vi har arbejdet videre på. Vi syntes de alle tre er enormt vigtige, dog vil 

depot være svært for os, da det skal være helt sikkert og gerne inde i et bemandet 

lokale, så udefrakommende ikke kan bryde skabet op. Derfor har vi i vores design til 

hjemløse valgt at lave et multifunktionelt design som indeholder læ, og oplader.  
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Designproces 

Dette afsnit omhandler designprocessen bag det endelige designløsning og 

præsenterer også den research vi har gjort os op til designfasen. 

7.1 Research 

7.1.1 Semistruktureret interview med arkitektstuderende fra KADK  

I første omgang tog vi kontakt til andre studerende, der stod med samme 

problematiseringer som vi gjorde. Derfor var vores første interview med en tidligere 

arkitektstuderende fra KADK (Det Kongelige Akademi - Arkitektur, Design, 

Konservering). Vi havde læst hans afgangsprojekt hvilket bestod i at skabe et urbant 

hjem på Nyropsgade for hjemløse. Via hans betragtninger og designløsning fik vi en 

god indikation om, at vi skulle forsøge at skabe en form for boligløsning. Dette 

urbane hjem han havde skitseret tog plads et sted i København hjemløse allerede 

færdes, hvilket vi tog notits af. 

 

7.1.2 Semistruktureret interview med hjemløs fra Gaden Stemmer 

Gadens stemmer er en socialøkonomisk virksomhed der udbyder byvandringer og 

foredrag med en hjemløs person. De søger at facilitere møder mellem mennesker for 

at mindske fordomme og øge forståelsen for hinanden på tværs af samfundskel 

(Gadens Stemmer, 2021). Vores guidede rundtur tog os omkring på ydre Vesterbro 

og Indre By, hvor vi endte med at foretage et interview med vores guide efter turens 

afslutning. Som førstehåndskilde gav han os et indblik i, hvilke behov hjemløse på 

gaden har. Her kunne han blandt andet nævne, hvor langt nogle hjemløse ville gå for 

at finde et ordentligt sted at sove. Han fortalte også, at der først gik flere år før han 

fik kendskab til værestedet Hugs & Food. En udfordring han ikke ville have haft, hvis 

større vidensdeling var mulig blandt de hjemløse. Dette tog vi også notits af.  

 

7.1.3 Semistruktureret interview med Projekt Udenfor 

Projekt Udenfor er en fond der søger at forbedre forholdene for samfundets absolut 

udstødte ved bl.a at formidle viden om udstødende faktorer, om måder at forhindre 

udstødelse og måder til at forbedre forholdene for de personer, der allerede er 
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udstødte. (Projekt Udenfor, 2021). Vi kom i telefonisk kontakt med en 

gadeplansmedarbejder herfra. Det blev gjort klart, at de forskellige hjemløse på 

gaden har forskellige behov, alt efter alder. Den yngre generation vægter genstande 

som en smartphone højere end de gør at kunne sove på et herberg. Omvendt 

vælger den ældre generation at prioritere beklædning højt. Igen lagde vi mærke til 

ønsket om at havde adgang til elektronik.  

 

7.2 Designintention  

Gennem den ovenstående research er vores designintention at skabe et design, 

som hovedsageligt er tiltænkt hjemløse, men også den almene borger, da indholdet 

af designet vil være brugbart for forskellige målgrupper. Designet skal fortrinsvis få 

hjemløse på gaden til at føle, at de har et sted, hvor de kan søge ly for vind og vejr, 

samtidig med de kan lade deres elektroniske ejendele op. Når designet ikke bliver 

brugt af hjemløse borgere, kan andre målgrupper få gavn af det.  

7.3 Udtænkningsfase  

Udover vores brug af tidligere præsenteret metoder har vi i udtænkning fasen gjort 

brug af brainstorm som metode. Vi har brugt brainstorm under udviklingsprocessen 

af vores design. Metoden hjalp os til at idégenerere på ny, efter vi havde været ude 

og foretage kvalitative interviews og observationer, som ændrede vores 

indfaldsvinkel til designet.  

Metoden var relevant for os, da vi på kort tid genererede en masse forskelligartede 

bud på et videreudviklet design til hjemløse på gaden. I brainstormmetoden 

prioriterede vi kvantitet frem for kvalitet, med det formål at lade vores kreativitet 

dominere og få så mange bud på designløsninger som muligt. Det fik os til at indse 

helt nye muligheder, da vi ingen begrænsninger gav hinanden. Vi kunne hurtigt se, 

at vi skulle samle et overblik over alle vores idéer, derfor delte vi idéerne op i 

kategorier, og fandt efterfølgende ud af hvilke kategorier vi syntes var mest relevant 

for os. Vi benyttede samtidig muligheden for at spørge nogle med faglighed/relevans 

for emnet til at spore os ind på hvad behovet er for hjemløse borgere, i forhold til 

hvilket design som gav bedst mening at videreudvikle på.  
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Nedenstående brainstorm viser vores overordnede tanker omkring vores 

idégenerering af designet.  

 

Billede 1: Brainstorm 

 

Ud fra denne brainstorm skitserede vi mulige designløsninger som vi fandt relevante 

for rapporten. Vores første idé med et design til hjemløse var en multifunktionel 

bænk, som skulle kunne bruges af almene borgere om dagen, samt hjælpe hjemløse 

på gaden med at få læ for vind og vejr, ved at ligge under den. Ved bænkdesign som 

løsning ville vores udfordring være at forhindre Københavns Kommunes 

hjemløsestrategi i deres målsætninger, da vi med bænkdesignet ville invitere til at 

sove på gaden og 

hjemløsestrategiens 

målsætninger er blandt 

andet, at få hjemløse ud af 

gadebilledet og ind i egen 

bolig. 

Derefter begyndte vi at 

tænke udover læløsning, 

og kom frem til, gennem 

interview og 
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observationsmetoder, at 

hjemløses behov også lå 

andetsteds end at kunne 

holde sig tør. Vi begyndte at 

tænke i depoter, til 

opbevaring af ejendele. Det 

gjorde vi ud fra vores empiri 

fra observationer, hvor vi observerede at 

hjemløse borgere ofte har mange ting de 

slæber på og som de ikke mindst skal 

passe på bliver stjålet.  Varmehandsker, 

skotørre, tørreskab, til at mestre vinteren. 

Gennem interview med en hjemløs fandt vi 

ud af, at hjemløse gadesovere ofte har udstyr til at holde dem varme, men at 

problemet ligger i at holde det tørt. Sidst kom vi på en  

Billede 2: Skitse og brainstorm                            ladestand, som havde til formål at skabe 

vidensdeling og dermed et større netværk for hjemløse. Vi fandt frem til at mange 

hjemløse ejer en smartphone, men at problemet lå i adgangen til strøm. Vi blev 

inspireret af et gammeldags kuppelformet busstoppested, som ses i den sidste 

illustration i billede 2.  
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7.3 Designet  

       Første iteration: intentionaliteten  

Første iteration er sket på baggrund af vores designintention, udtænkningsfasen 

samt vores interview og byvandring. Designet skal kunne tilgås af almene borger, 

som har behov for et læsted og evt. pauserum i bybilledet. Derudover skal designet 

også kunne tilgås af hjemløse, som ofte er afhængige af et læsted, for vind og vejr, 

når de bor på gaden. Designet skal have organiske former, for at gøre op med de 

geometriske rette linjer, af udseendemæssige årsager. Den skal have form som en 

udhulet cylinder med afskærmning og tag hele vejen rundt, så brugerne har 

mulighed for privatliv. Vores valg af materiale var bæredygtigt produceret træ, da det 

både er et klimavenligt, miljøvenligt og billigt byggemateriale (Uddannelses- og 

forskningsministeriet, 2013). Derudover holder træ bedre på varme og bliver ikke lige 

så køligt som f.eks. sten.    

 

 

Billede 3: Skitse af design, første udgave.  

       Anden iteration: Stikkontakt  

Ved anden iteration, tænkte vi i videreudvikling af designet og dets funktionalitet. Vi 

besluttede os for at designet skulle være multifunktionelt og dermed bestå af en 

yderligere dimension end læsted. Gennem empiri fra interviews og artikler, fandt vi 

ud af, at mange hjemløse på gaden har en smartphone, som er vigtig for dem, i form 

af vidensdeling, et større netværk og dermed rigere mulighed for at få hjælp.   
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Som beskrevet i empiriafsnittet, lærte vi at det er vigtigt at en hjemløs har og kan 

tilgå en smartphone. Derudover er en smartphone informationsgivende, bla. ved 

hjælp af Hus Forbis app, kan de hjemløse navigere rundt i byen, og finde det de 

leder efter. En udfordring kan dog være at finde en ladestand i det offentlige rum og 

derfor skal hjemløse på gaden, samt almene borgere, kunne tilgå en stikkontakt i 

vores design. Det vil for hjemløse borgere være lettere tilgengængeligt at få strøm 

på deres smartphones, også uden for eksempelvis bibliotekernes åbningstider.  

 

Billede 4: Skitse af design, anden udgave.  

      Tredje iteration: Solceller  

For at kunne opfylde vores idé om stikkontakter i designet, skal vi have en 

strømkilde. Vores tredje iteration var derfor at tilføje solceller til designet, som skal 

placeres på taget. Begrundelsen for vores valg af solceller er, at det er et 

klimavenligt alternativ til mange andre former for energikilder. Vores 

designovervejelser ift. at placere solcellerne på taget går på at beholde æstetikken i 

vores design og dermed ikke placere dem på siderne. Derudover vil solcellerne også 

genere mest elektricitet ved at placeres på taget, da der vil være lysest flest timer i 

døgnet. Sidst gik vores tanker også på, at solcellen som strømkilde, ville gøre 

designet mobilt. Fordelen ved et mobilt design, kunne være at have muligheden for 

at skifte lokation, hvis designet ikke bliver brugt efter intentionen om at skulle hjælpe 

hjemløse.     
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Billede 5: Skitse af design, tredje udgave. 

      Fjerde iteration: Materialevalg 

I fjerde iteration udfordrede vi det geometriske ved at gøre designet mere organisk. 

Vores inspiration kom fra et gammeldags kuppelformet busstoppested. Ved brug af 

træ som byggemateriale, ville vi være begrænset i forhold til at formgive designet 

som ønsket. Derfor gik vores valg på beton, da det giver plads til kreativ udfoldelse 

og dermed kan formes i mange tænkelige former. Derudover er beton et stærkt 

materiale, og samtidig er det nemt at vedligeholde. At bygge i solide materialer 

forudsætter en lang levetid af konstruktionen/designet og dermed er beton en 

bæredygtig løsning. Sammenlignet med cement, bliver beton genanvendt til vejfyld 

og fremtidige produktioner (Betonindustriens fællesråd, 2006).   

 

Billede 6: Skitse af design, fjerde udgave. 
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     Femte iteration: Materialevalg 

I femte iteration så vi afskærmningen i designet som en ulempe. Ofte har hjemløse 

behov for at være i kontakt med mennesker, for at kunne tigge om penge eller få 

andre behov opfyldt. Derfor kan det blive uhensigtsmæssigt at lave designet af 

beton, da de hjemløse, for en stund, vil blive afskærmet fra omverdenen. Derfor vil 

vores design blive bygget af transparent materiale. Ved denne beslutning, bygger 

vores design altså mere på de behov, vi har fundet frem til, at hjemløse på gaden 

har.    

 

 

Billede 7: Skitse af design, femte udgave 

  Sjette iteration: Smallere 

I sjette iteration overvejede vi, at den hjemløse har mulighed for at overnatte i vores 

design med den plads designet tilbyder. Da dette ikke er vores hensigt, ville vi gøre 

siddepladsen smallere og mindre dyb, så det bliver brugt som et sidde sted, hvor 

hjemløse- og almene borgere kan få opladt deres smartphone. Udfordringen med et 

design der giver mere plads end til at sidde, kan blive, at vi inviterer til overnatning, 

hvilket ikke var vores intention med designet.   
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Billede 8: Skitse af design, sjette udgave      

  Syvende iteration: Skilt til hjemløse  

For at opfylde vores intention om et multifunktionelt design, som skal være brugbart 

for hjemløse og almene borgere, er det vigtigt at signalere, at designet også er tænkt 

til hjemløse. Vi ønsker at skabe et design, der hverken danner lejr for de hjemløse, 

men heller ikke eksluderer dem fra bybilledet, sammenlignet med dark design. Der 

ligger derfor en signalværdi i at skildre, at designet også er tænkt til hjemløse. 

Nemlig ved at anerkende, at der findes hjemløse på gaden i København.  

 

 

Billede 9: Skitse af skilt til design  
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Produkt 

Vores produkt er et sted hvor de hjemløse samt den almene borger kan komme og 

få læ og slappe af samt opladet deres smartphones. Produktet har organiske former, 

lavet ud af transparent materiale, der er en solcelle på taget som giver strøm til 

stikkontakten, samt gør produktet mobilt, på siden er der et skilt hvor der øverst står 

“HOMELESS”, i midten et symbol som indikerer strøm, og nederst “OR NEED A 

BREAK”, som har til formål at indikere at alle har adgang til designet. Inde i selve 

produktet er der strømstik, som kan tåle at være placeret uden for. 

 

Vores produkt skal ses som en ekstra hjælp til de hjemløse som er så dårligt stillede, 

at de kan blive hjulpet ind i bolig eller på herbergerne. Det er nemlig ikke alle 

hjemløse som kan få en bolig, derfor er håbet at de bliver orienteret om vores 

produkt og får det brugt. Som vi lærte i vores byvandring, er der ikke noget værre for 

en hjemløs end at blive våd, især når det bliver vinter. Chancen for at de bliver syge 

er stor, og de kan ikke tørre deres tøj ved hjælp af solen, passe måde som de kan 

om sommeren. Men ved at sidde et sted som er løftet fra den kolde jord, med 

afskærmning næsten hele vejen rundt, vil de kunne gå derind og opholde sig, i 

nogen tid og forhåbentlig have dem bedre, end at sidde på et stykke pap på gaden. 

Vores produkt skal ikke opfattes som et modsvar til dark design, da vi ikke opfordrer 

til længere opholdelse såsom soveplads, men et multifunktionelt design, som skal 

skabe hjælp og plads til, specielt hjemløse, i det offentlige rum.    

Diskussion 

8.1 Diskussion af produkt  

Som beskrevet i det ovenstående afsnit er vores produkt, et sted hvor de hjemløse 

kan opholde sig i nogen tid mens de kan oplade deres smartphones. Det kan så 

diskuteres om produktet vil blive brugt efter hensigten. Ved at lave et produkt som 

har det primære formål at være et sted som den hjemløse kan benytte, er 

spørgsmålet hvordan det kan lade sig gøre. Produktet skal være placeret i byen, og 

her kommer der mange mennesker hver dag, så hvordan kan man sikre at produktet 

ikke bliver overtaget af de almene borgere, men udstråler at her har de hjemløse ret 

til at opholde sig. Spørgsmålet er om det vil blive brugt efter hensigten? Produktet 
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har to målgrupper, den almene borger og den hjemløse, derfor kan det blive en 

udfordring at få begge målgrupper til at anvende produktet.  

Et scenarie kan være at den almene borger opdager produktet og ser mulighederne i 

det og benytter det meget, og på den måde benytter produktet så meget at den 

hjemløse borger slet ikke opdager at produktet findes, og hvad det kan.  

 

I iteration syv beskriver vi at vi vil lave et skilt som kan illustrere at her er de 

hjemløse velkomne. I forlængelse af dette kunne man også arrangere at få nogle 

hjemløse til at male på designet eksempelvis i en fed farve eller noget illustrativt med 

grafitti, på denne måde kan det være de hjemløse får et tilhørsforhold til produktet, 

og derved får det brugt. Husforbi, har som tidligere nævnt, lavet en app med bla. 

overblik over forskellige opholdssteder. Placeringen af vores designløsning ville 

kunne implementeres på den kortfunktion, der eksisterer i appen.  

 

8.1.1 Produktet ift. dark design 

For at designe et produkt der har til formål at forbedre vilkårene for hjemløse i 

København, har vi måtte forholde os til udbredelsen af dark design og forstå hvad 

hensigten fra kommunens, ejendomsejere og byudvikleres side med fænomenet er.   

 

Vores hensigt med produktet er ikke at bekæmpe dark design i det københavnske 

bybillede, da problematiseringen med dette kunne være at få designet indført. Et 

modsvar til dark design kunne være en soveplads, hvilket var vores første intention 

med designet, men som vi senere har undgået på baggrund af zone-lejrforbuddet. 

Hvis vores design tilbød en soveplads, inviterede vi til ophold i længere tid og 

dermed kunne designet være skyld i bøde på 1000 kr. grundet lejrforbuddet (Projekt 

Udenfor, n.d.). Dog har vi set en problematisering i den sociale eksklusion af det 

offentlige rum som dark design resulterer i. Denne fremmedgørelse af nogle sociale 

grupper et brud på borgers basale rettigheder. (de Fine Licht, 2017). På baggrund af 

disse overvejelser er vores motivation for at forbedre vilkårene for hjemløse på 

gaden, kommet. Gennem projektet har vi forsøgt at undgå at lave et anti dark 

design, men samtidig givet hjemløse borgere en invitation til det offentlige rum. Og 

gjort designet brugbart for både hjemløse- og almene borgere.   
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Derudover har vi forholdt os til verdensmål nr. 11 og forsøgt at imødekomme et af 

dets mål om at gøre byer og lokalsamfund inkluderende. Verdensmålet understreger 

at over 1 mia. bor under uværdige forhold verden over og et af målene for at 

mindske dette tal kan løses gennem bedre byplanlægning og kontrolleret udvikling 

(FN, 2020). Der kan argumenteres for, at udbredelsen af dark design ikke opfylder 

den bedre byplanlægning og kontrollerede udvikling som verdensmål 11 mener der 

skal til for at nedbringe antallet af mennesker, der bor under uværdige forhold. Det 

kan diskuteres om udbredelsen af dark design forhindrer verdensmål 11 i at skabe 

byer der formår at tage hensyn til mangfoldighed og omfavne socialt sårbare 

mennesker. Modsat kan det diskuteres om udbredelsen af dark design sker på 

baggrund af intentionen om at få hjemløse borgere ud af bybilledet og ind på herberg 

eller i egen bolig. Med det perspektiv kunne man argumentere for at dark design ikke 

er skabt på baggrund af at ekskludere udsatte grupper i samfundet og dermed ikke 

ses som forhindring af verdensmål 11. Vi har dog hæftet os ved den negative effekt 

af dark design, da ventelister til egen bolig er lange og mange hjemløse borgere bor 

derfor på gaden og bliver ramt af dark design. Blandt andet på baggrund af vores 

viden om verdensmål 11 og dark design har vi gennem produktet, forsøgt at 

inddrage en socialt udsat gruppe, som hjemløse borgere, i det offentlige rum.  

 

8.1.2 Diskussion af materialevalg 

Ud fra designproces vil vi diskutere materialevalg af vores design. 

Vi har gennem diverse undersøgelser lært at materialet af vores design spiller en 

stor rolle, både for det æstetiske men også med hensyn til brugeren. Samtidig 

hænger materialevalget også sammen med hvordan produktet skal benyttes. Der er 

mange for og imod i forhold til materialevalget, derfor har vi gennem vores iterationer 

været igennem flere forskellige former for materiale. Vi har været inde på om 

produktet skal laves af træ, beton eller være gennemsigtigt, de har alle hver sine 

fordele og ulemper.  

 

I fjerde iteration bevægede vi os væk fra træ og synes at det blev mere reelt at lave 

produktet i beton, da beton er nemt at forme og vedligeholde, som derved vil 

medvirke til at produkt har en længere levetid, dog skal vi have i mente at beton er et 

koldt materiale om vinteren.  
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Gennem vores observationer blev vi opmærksomme på at de hjemløse tit og ofte 

sidder der hvor der er mennesker, eksempelvis stationer og supermarkeder, så de 

kan blive set, og forhåbentlig få nogle penge af de forbipasserende. Derfor blev det 

pludseligt interessant at bevæge os væk fra beton og lave et gennemsigtigt design, 

hvor den hjemløse ikke blev gemt væk, men kunne være afskærmet for vind og vejr, 

men stadig blive set.  

 

Men lad os forestille os at den hjemløse har gået i flere timer efter pant, og er træt og 

øm i sine fødder og har brug for at slappe af. Har den hjemløse så brug for en 

gennemsigtig kasse, hvor alle kan se en, når personen blot har brug for en pause og 

lade op, eller har personen brug for at være lidt afskærmet?  

Hjemløse kan have brug for at lukke af fra en omverden hvor de hele tiden er på 

vagt over for omgivelserne. De har brug for at kunne trække sig og få ro ved bla. at 

sidde med deres smartphones og høre musik, lytte til en podcast eller se en film 

(Projekt Udenfor, 2021). Vi reflekterede over, om det ville give mening at lave 

designet gennemsigtig, så alle kan se den hjemløse. 

 

Hvis produktet i stedet er lavet ud af beton, evt. med træ som sæde, kan det i stedet 

være et tilholdssted til den hjemløse borger, hvor hensigten bliver at give dem et 

frirum hvor de kan få ladet deres smartphones op, de bliver afskærmet fra vind og 

vejr og samtidig kan få zonet ude. Det er ikke hensigten at den hjemløse skal være 

der alle timer i døgnet, men give dem en plads som de i løbet af deres dag kan få en 

lille pause fra omverdenen.  

 

8.1.3 Diskussion/refleksion af skilt til produkt  

Intentionen med et skilt på designet er at signalere at hjemløse er velkomne. Uden et 

skilt kunne problematikken være, at hjemløse borgere ikke ville opdage at designet 

skulle ses som en hjælp til dem og at det dermed kun ville være brugbart for almene 

borgere. For at signalere at designet tilbyder stikkontakt til opladning, var det vigtigt 

at skiltet skulle indeholde et tydeligt opladningssymbol. Opladningssymbolet skal 

omfavne øverste tekst “HOMELESS” samt nederste tekst “OR NEED A BREAK”. For 

at opfylde vores intention om et multifunktionelt design, der både skal være brugbart 
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for hjemløse og almene borgere, er det vigtigt at begge målgrupper er præsenteret i 

skiltet.   

Dog kan det diskuteres om skiltets signalværdi kommer til at fremstå patroniserende 

over for hjemløse, altså problematikken ved at optræde beskyttende over for 

hjemløse, på en nedsættende måde. For at forhindre dette i at ske, kunne skiltet 

indeholde infografik fremfor tekst. Fordelen ved et infografisk skilt ville være at have 

en visuel repræsentation, der giver et letforståeligt overblik og til at kommunikere 

information hurtigt og tydeligt. Dermed kan muligheden for at være for direkte, i form 

af tekst altså undgås. Vores videre refleksion om skiltet går på, eventuelt at ramme 

en infografik der skal signalere, at hjemløse har fortrinsret i designet, med inspiration 

fra offentlig transport, hvor ældre og gravide har fortrinsret i at sidde ned. 

Udfordringen ved dette kunne være faren for at illustrere en hjemløs på en bestemt 

måde og dermed generalisere, hvordan en hjemløs ser ud.        

 

8.2 Diskussion af hjemløsestrategien 

Et kritikpunkt fra socialstyrelsen af hjemløsestrategien har været mangel på 

forebyggelse af hjemløshed (Socialstyrelsen, 2020). Den negative udvikling i antallet 

af hjemløse, under hjemløsestrategiens indsats, kan skyldes at strategiens fokus har 

ligget i at hjælpe borgere i at fastholde en bolig fremadrettet, og et manglende fokus 

på forebyggelse af hjemløshed. Housing first-tilgangen har været til gavn for den del 

af hjemløse, som har fået tilbudt en bolig, dog er det i perioden fra 2019-2020 blot 

8% af de hjemløse som er blevet tilbudt dette (Projekt Udenfor, n.d.). Dog er 

metoden effektiv overfor dem som bliver tilbudt housing first, da hele 8-9 ud af 10 

hjemløse bliver hjulpet ud af hjemløshed (Social- og ældreministeriet, 2021). En af 

udfordringerne ved housing first er at skaffe permanente boliger som ikke er for dyre 

(Projekt Udenfor, n.d.).  

 

Målet om flere og/eller differentierede botilbud skal, ifølge hjemløsestrategiens 

forandringsteori, få hjemløse hurtigere i en bolig, som de føler sig tilpas i og dermed 

også kan styrke deres netværk. Derudover skal de differentierede botilbud skabe en 

kortere venteliste til den sociale boliganvisning. Hvis disse målsætninger opfyldes, vil 

det ifølge forandringsteorien betyde, at færre hjemløse, ufrivilligt sover på gaden og 

at antallet af kroniske hjemløse mindskes. Dog kan en overset faktor være det 
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økonomiske aspekt. Ud fra data af gruppens empiriske undersøgelser fandt vi frem 

til, at herbergerne er for dyre til at betale for mange hjemløse på gaden. Et andet 

kritikpunkt for hjemløsestrategien er, at mange hjemløse gadesovere bliver overset. 

Lige over hver 10. menneske i hjemløshed sover på gaden, og de er ofte langvarigt 

hjemløse (Projekt Udenfor, 2021). Mange gadesovere oplever også social isolation 

og psykisk sygdom. Derfor er der også behov for flere specialiserede tilbud, hvilket 

ikke kun hjælper de hjemløse med deres boligsituation, men også søger at forbedre 

deres mentale helbred. Dette er ikke til at finde i hjemløsestrategien.  

 

Hjemløsestrategien erkender at der er et problem med for få og/eller differentierede 

botilbud, og at ventetiden til disse kan være lange. Vi ser derfor en problematisering 

af udbredelsen af dark design, da gadesovernes kår bliver ringere. Vi har med dette 

afsæt forsøgt at skabe et design, som har til formål at hjælpe de hjemløse på gaden 

som ikke er kommet på herberg eller tildelt en bolig. Vores afgræsning har blandt 

andet ligget i at tage hensyn til hjemløsestrategien, for at vores design skal kunne 

være attraktivt for hjemløse.  

Gennem rapporten har vi diskuteret om vi skulle have en mere oprørsk tilgang til 

hjemløsestrategien og dark design, da vi ser en problematisering af dette 

Københavns Kommune. For at have en oprørsk tilgang, ville vi skulle gå imod 

hjemløsestrategiens principper, idet at vi ville opfordre til at overnatte på gaden og 

dermed implementere en anti dark designløsning. Vores design imødekommer altså 

hjemløsestrategien, ved at hjemløse ikke kan sove der og ved ikke at bryde med 

lejrforbuddet. Derudover har vi også lavet vores design efter to målgrupper, nemlig 

almene borgere og hjemløse borgere. Vi erkender at der findes hjemløse på gaden i 

København og dermed fundet et design der både imødekommer hjemløsestrategien 

og hjælper hjemløse på gaden. 

     

8.3 Diskussion/evaluering af metoder 

I forbindelse med udførelsen af vores kvalitative interviews og vores 

observationsstudier gik det ret hurtigt op for os, at vores data ville være åben for 

kritik, eller med andre ord, begrænset. De personer vi har talt med udgør en meget 

lille procentdel af det felt, vi ønskede at undersøge. Den indsamlede data ville derfor 

være farvet af deres subjektive oplevelser som hhv. gadesover, 
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gadeplansmedarbejder og arkitektstuderende. Omend det, valgte vi stadig at vores 

designløsning skulle tage afsæt i den data vi erfarede. Vi synes, at den kombinerede 

data gav os et glimrende og brugbart indblik i hjemløse og herunder hvilke behov de 

har, når de sover på gaden. Kritikken af deltagende observation som metode bliver 

også nævnt i Feltroller (Kristiansen & Krogsgaard, 1995). Her bliver der stillet 

spørgsmål som: hvordan påvirker forskeren gennem sin deltagelse kvaliteten af sine 

data? Lige netop dette spurgte vi også os selv om. 

Ingen af de hjemløse vi observerede, udover den ene vi foretog et interview med, 

havde givet samtykke til at ville blive observeret. Desuden påvirker manglen på 

social interaktion med aktører i deres felt vores data. At vi kun har interviewet en 

enkelt hjemløs giver ikke et særligt nuanceret billede på hjemløses behov, 

tværtimod. Vi kunne, og var det måske også, være farvede af de forventninger vi 

havde til deres væremåde og deres interaktioner iblandt dem selv.  

Desuden hænder det, at interviewpersoner godt kan ændre adfærd under et 

interview, da de ved, at de bliver interviewet. Nogle interviewpersoner kan finde på at 

bringe nye emner op, når optagelsen af det pågældende interview bliver slukket. 

(Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

8.3.1 Spændingen mellem viden og etik 

Gennem vores brug af metoder, har vi også diskuteret etiske spørgsmål i forbindelse 

med interview. Vi har mødt en udfordring i at undersøge og arbejde med hjemløse, 

da vi har skulle være opmærksomme på spændingen mellem viden og etik og 

hvordan vi handler på en ansvarlig måde. Vi har reflekteret over vores ansvar for 

mulige konsekvenser, både for interviewpersonerne og den større gruppe af 

hjemløse de repræsenterer. For at forstå hjemløse og deres behov, har vi skulle 

spørge ind til emner, som kan have sårbarheder med sig. Vi har været 

opmærksomme på at være respektfulde i forhold til interviewpersonens grænser, 

hvilket kan have resulteret I en forsigtighed og dermed begrænsning i vores valg af 

spørgsmål.  

Den semistruktureret interviewmetode har været brugbar, men samtidig har vi 

kombineret det med observationsmetoder, for at se nogle glimt af de uværdige 

situationer, som hjemløse oplever, men muligvis kan have svært ved at dele med 

fremmede gennem et interview. Med brugen af kun en af metoderne, havde vi haft 
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svært ved at opnå en fuldsgørent forståelse af hjemløse. Det kan dog diskuteres om 

vi kunne have formået at tilegne os yderligere empiri af interviewet, ved at have en 

mere direkte tilgang til de følsomme emner. Dog kan faren her være, at 

magtpositionerne mellem interviewer og interviewpersonen bliver ulige og 

interviewpersonen kan miste trygheden og tilliden. Som Richard Seneett beskriver i 

sin bog Respect (Penguin Books, 2004): “Håndværket består i at kalibrere sociale 

afstande uden at få interviewpersonen til at føle sig som et insekt under mikroskopet” 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Det har altså været en balance mellem den viden vi vil 

opnå med interviewet og etikken bag. Derfor har vi haft brug for andre metoder end 

det semistruktureret interview.  

 

Kombinationen af observerende- og interviewmetoder har dermed givet os en bred 

forståelse for hjemløse og deres behov. Det kan diskuteres om vi kunne have haft 

gavn af at foretage observationer før interviews. Det kræver nemlig et indgående 

kendskab til undersøgelsesfeltet at forebygge mulige etiske krænkelser (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Så en bredere forståelse af undersøgelsesfeltet kunne vi have 

haft fordel i at have, inden udførelsen af interviewet, for at føle sig klædt på til, at 

undgå, overskridelse af mulige grænser.  

Refleksioner om læring   

Vi kan reflektere til hvordan vores opgave havde taget sig ud, hvis vi havde brugt 

basiskursus 3: Teknologiske Systemer og Artefakter (TSA). Her er det overordnede 

læringsmål at få kompetence til at beskrive og analysere en teknologisk innovation. 

At bruge TSA som en dimension i vores rapport, kunne have hjulpet os til, at få et 

mere nuanceret billede af de indre mekanismer og processer bag designet. Vi havde 

kunne bruge Trin-modellen 6 trin til at analysere teknologien bag vores design og 

finde frem til solcellen og stikkontakters indre mekanismer og processer. Dette for at 

få en bedre forståelse for, om solcellerne kunne udvinde nok energi, til at skabe 

elektricitet, så borgere kan få strøm. Derudover kunne vi have opdaget mulige 

utilsigtede konsekvenser ved teknologien og afslutningsvis kunne vi have brugt 

vores kendskab til at visualisere en model, som omfatter designets ydre, men også 

teknologiens indre systemer.  
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Konklusion  

Gennem denne rapport har vi fundet frem til de forskellige udfordringer hjemløse på 

gaden har. Vi har fundet frem til at hjemløses udfordringer på gaden findes 

andetsteds end blot at få læ for natten. Eksempelvis har mange hjemløse 

gadesovere udfordringer med opbevaring af deres ejendele, da tyveri er meget 

udbredt blandt hjemløse. Også udfordringen af adgangen til strøm til smartphones, 

da en stor andel af hjemløse i Københavns ejer en smartphone, men mangler et sted 

at oplade den. Vi kan konkludere at hjemløse opnår større vidensdeling og dermed 

lettere kan få adgang til hjælp ved hjælp af smartphones. Hjemløse er også en del af 

et øget digitaliseret samfund, hvor en smartphone kan være nødvendig. Derudover 

har vi fundet frem til Københavns Kommunes målsætninger og tiltag for at forbedre 

vilkårene for hjemløse gennem deres hjemløsestrategi, og hvordan strategien 

hjælper til at opfylde de hjemløses behov, specielt hjemløse på gaden. Vi har fundet 

frem til, at antallet af hjemløse steg med 17% i Danmark, fra 2009-2013, hvor 

hjemløsestrategiens tiltag blev afprøvet i 8 kommuner i Danmark. Vi har fundet ud af, 

at housing first kun hjælper 8% ud af hjemløshed. Selvom der bliver gjort en indsats 

fra kommunens side, såvel som private organisationer der forsøger at få hjemløse 

væk fra gaderne og ind i egen bolig, hænder det stadig, at flere mennesker ender på 

gaden. Derudover ser vi en problematisering i kombinationen af udbredelsen af dark 

design og dyre herberger/boligtilbud, samt ventelisterne til begge boformer i 

Københavns Kommune. Endeligt har vi, udfra vores brug af metoder, tilegnet os 

empiri der har hjulpet os til et design der skal omfatte hjemløses behov, samt kunne 

implementeres i København og dermed ikke forhindre hjemløsestrategiens 

målsætninger eller være ramt af zone- og lejrforbuddet. Gennem 

arbejdsspørgsmålene er vi endt på en designløsning der forbedrer vilkårene for 

hjemløse, og derigennem svarer på vores problemformulering, hvordan kan vi ved 

hjælp af et design forbedre vilkårene for hjemløse på gaden i København? 
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Bilag 2: CCM kort fra Design og Konstruktion eksamen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 3: Observationsstudier noter  

Alle noterne fra observationer er skrevet ned efter observationen.  

De nedenstående observationer har være vigtige for os i forhold til at finde ud af hvor 

de hjemløse opholder sig og om de sidder på jorden eller på noget. 

 

Hvornår: Vinter 2021, om eftermiddagen 

Sted: København 

 

- lige kommet op fra toget, kan se der sidde nogle hjemløse på jorden ved 7/11 

bygningen. Mange mennesker på stationen.  

 

- På vej ned til strøget, på Kultorvet sidder én hjemløs med sin hund. En dame 

står og taler med ham.  

 

Hvornår: December, om aftenen 

Sted: København 
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- Hjemløs mand sidder foran Netto i Valby, glad og imødekommende, siger hej 

og goddag.  

 

Hvornår: Vinter 2021, om eftermiddag 

Sted: København  

 

- Hjemløs dame sidder ved strøget og sælger et blad.  

 

 

Hvornår: Vinter 2021, om eftermiddag/aften 

Sted: København, i tog  

 

- Hjemløs mand sælger Hus Forbi i toget, én siger de ikke har kontant, ender 

med at betale med mobilepay.  

 

Hvornår: Vinter 2021, om eftermiddag 

Sted: København  

 

-En sovende hjemløse ved trappen på Nørreport, sidder på flamingo 

 

 

 

 

 

 


