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TAK 
Stor tak til de hjemløse LGBT+ personer, der har delt 

deres erfaringer med os. I har bidraget til at sætte 
fokus på et underbelyst emne til fordel for andre, der 

befinder sig i lignende situationer. Rapporten var ikke 
blevet til uden jer. Også tak til socialarbejdere fra 

hjemløsesektoren og andre aktører, som har bibragt 
erfaringer, viden og perspektiver til rapporten.

}



»På det tidspunkt 
havde jeg oplevet at 

blive smidt ud af min 
familie, fordi jeg var 

queer. Så jeg begyndte 
at gemme den del 
af mig selv væk«.
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FORORD
Denne rapport er kulminationen på Projekt Udenfors 

etårige pilotprojekt ’LGBT+ Hjemløshed’. Her har to 

medarbejdere stillet sig til rådighed over for hjemløse 

borgere, der bryder med normer for køn og seksuali-

tet, og samtidig indsamlet viden om de problemstil-

linger og udstødende faktorer, der opstår i krydsfel-

tet mellem hjemløshed og LGBT+ identitet.

Projektet blev søsat i oktober 2021, da flere interna-

tionale undersøgelser havde fremhævet, at LGBT+ 

personer er i særlig risiko for at opleve hjemløshed 

og har begrænset adgang til hjælp. Mens studier fra 

både Nordamerika og Europa peger på en markant 

overrepræsentation af LGBT+ personer i hjemlø-

sestatistikkerne, særligt blandt unge, mangler vi-

denskabelige indsigter fra en dansk kontekst. Sam-

tidig kunne vi konstatere, at der på det tidspunkt 

ikke fandtes tilbud med skærpet fokus på målgrup-

pen i Danmark. 

I Projekt Udenfor har vi fra tid til anden været vidne til 

både fysiske og verbale overfald mod hjemløse bor-

gere med LGBT+ baggrund i vores opsøgende gade-

plansarbejde. Vi har erfaret, at det har været svært 

for mennesker, der ikke lever op til normer for køn og 

seksualitet, at få den rette støtte i det danske system, 

og vi har set, hvordan sådanne former for eksklusion 

bidrager til isolation og yderligere udstødelse. Men 

før pilotprojektet har vi ikke dokumenteret eller for-

holdt os systematisk til disse erfaringer.

I 2017 indgik vi et samarbejde med specialestude-

rende Lotte Birkelund Knudsen, som i sin afhand-

ling, præsenterer en række fortællinger fra hjem-

løse LGBT+ personer, der tydeliggører, hvordan de 

må kæmpe med systembarrierer og udstødelse på 

mange niveauer.

Derfor, og fordi LGBT+ personer er i høj risiko for at 

blive udsat for diskrimination og vold, opleve psy-

kiske problemer, have et uhensigtsmæssigt forbrug 

af rusmidler og en række andre faktorer, der kan 

kædes sammen med risikoen for hjemløshed, mener 

vi, at LGBT+ personers hjemløshed kræver skærpet 

opmærksomhed i Danmark – i forskning såvel som 

i praksis. 

Denne rapport er et skridt i den retning. Den præ-

senterer en kvalitativ undersøgelse af en gruppe 

LGBT+ personers individuelle erfaringer med hjem-

løshed og det system, som skal afhjælpe hjemløs-

hed. Forhåbentligt vil flere og forskelligartede un-

dersøgelser bidrage til at informere og nuancere 

vores viden på området.

Simultant med vores pilotprojekt er flere sociale 

projekter og tilbud målrettet LGBT+ personer i ud-

satte positioner spiret frem. Vi håber, at de tilsam-

men med denne rapport kan medvirke til nytænk-

ning på området og en udvikling, hvor mennesker 

ikke udstødes til eller fastholdes i hjemløshed, fordi 

de tilhører en seksualitets- og/eller kønsminoritet. 

Tak fordi du læser med!

Projekt Udenfor

2022

3



INDHOLD
FORORD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3

PROLOG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

INTRODUKTION
OM UNDERSØGELSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7

Fokus og metode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7

Informanter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8

Begreber  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11

KAPITEL 1
STUDIER AF HJEMLØSHED  

BLANDT LGBT+ PERSONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15

Omfanget af LGBT+ Hjemløshed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15

Forskellige definitioner af målgruppen . . . . . . . . . . . . . . . .  17

Et udpræget ungefokus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18

Familie og opvækst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19

Sundhed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20

Diskrimination og sociale tilbud  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23

KAPITEL 2
UDSTØDELSE OG TRYGHED  

I SOCIALE RELATIONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27

Familiens manglende accept af LGBT+ identitet . . . .  27

Rusmidler som bedøvelse, flugt og bindeled . . . . . . . .  30

Sofasurfing og sikkerhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33

LGBT+ fællesskaber som en ressource . . . . . . . . . . . . . . . .  35

Opsamling: betydningen af at høre til . . . . . . . . . . . . . . . . .  37

MELLEMSPIL
NYBRUD I DEN SOCIALFAGLIGE  

SELVFORTÆLLING? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39

»Her behandler vi alle ens«  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39

En anden tilgang: skærpet blik for minoriteter . . . . . .  41

KAPITEL 3
HJÆLP OG SVIGT I SYSTEMET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45

Kontakten med kommunen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45

Mødet med institutionen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47

Relationen til personale:  

fagfolks LGBT+ kompetencer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50

Adgangen til transspecifikke sundhedsydelser . . . . .  52

Opsamling: en særligt udsat position . . . . . . . . . . . . . . . . .  56

KONKLUSION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57

Undersøgelsens resultater  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57

Perspektiver  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58

LITTERATURLISTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60

4



PROLOG
»Jeg kan desværre kun være med en halv time, for 

så skal jeg videre til et andet møde«. 

Lederen af hjemløsetilbuddet tager imod os i dø-

ren og viser os hen til et mødelokale. Han sætter sig 

ved bordet sammen med en medarbejder. De sidder 

begge med korslagte arme. 

»Hvorfor er det nu, I er kommet?« 

Vi fortæller, at vi arbejder på et projekt om hjemlø-

se LGBT+ personers vilkår, og at vi er interesserede i 

deres overvejelser om målgruppen. 

»Jamen vi behandler LGBT+ personer ligesom alle 

andre. Her på stedet kan man være, den man vil. 

Man kan have en kjole på, hvis man har lyst, og de 

andre beboere siger ikke noget til den slags«. 

Vi spørger, om de har nogle konkrete erfaringer 

med LGBT+ personer. 

»Nej, det tror jeg ikke«, svarer medarbejderen efter 

en kort tænkepause, »men hvorfor er det overhove-

det interessant, om de er LGBT+ personer?«

Vi fortæller, at mange af de hjemløse LGBT+ perso-

ner, vi har mødt i projektet, har svært ved at være på 

sociale tilbud som herberger, fordi de bryder med de 

andre beboeres og personalets forventninger til køn 

og seksualitet. »De har blandt andet oplevet diskri-

mination og vold på den baggrund«, forklarer vi.

»Jamen her på stedet har vi ikke sådan nogle pro-

blemer. Beboerne er søde ved hinanden. Og des-

uden er alle hjemløse personer jo sårbare«, svarer 

lederen og tilføjer: »så jeg kan ikke se, hvorfor det 

er mere vigtigt med et fokus på LGBT+ personer.« 

Feltnoter, forår 2022
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INTRODUKTION

OM UNDERSØGELSEN
Denne rapport er en del af Projekt Udenfors todel-

te og tværfaglige pilotprojekt ’LGBT+ Hjemløshed’, 

som i 2021 udsprang fra en erkendelse af, at der 

mangler kvalificeret viden om og hjælp til hjemlø-

se LGBT+ personer i Danmark. I et år har projektet 

dels tilbudt LGBT+ kompetent socialfaglig hjælp og 

støtte til målgruppen gennem en opsøgende og 

udgående gadeplansindsats, dels indsamlet viden 

om LGBT+ personers erfaringer med hjemløshed 

gennem interviews og feltarbejde.

Det er det vidensindsamlende arbejde, som ligger 

til grund for denne udgivelse. Projektets to dele har 

dog fungeret i tæt samspil med hinanden, således 

at erfaringerne fra det socialfaglige arbejde med 

målgruppen har informeret undersøgelsen under-

vejs; flere af undersøgelsens interviewpersoner er 

rekrutteret via det opsøgende gadeplansarbejde, 

og gadeplansindsatsen og samværet med brugere 

fra målgruppen har tilvejebragt erfaringer og inputs 

til undersøgelsens design. En del af den tværfaglige 

indsats i projektet har også bestået i at besøge re-

levante aktører på landsplan med det formål at op-

lyse om projektets tilstedeværelse, kortlægge bro-

bygningsmulighederne for projektets socialfaglige 

indsats og få et indblik i hjemløsesektorens viden, 

konkrete erfaringer og praksis på LGBT+ området. 

Disse besøg har informeret undersøgelsen ved at 

tydeliggøre, hvilke problematikker og dilemmaer det 

har været relevant at dykke ned i, og hvilke fortæl-

linger og forståelser omkring målgruppen der flore-

rer blandt fagpersoner i sektoren.

På tværs af de to indsatser har pilotprojektet væ-

ret i dialog med 15 LGBT+ personer med erfaringer 

med hjemløshed, hvoraf ti har indgået i socialfaglige 

støtteforløb, og syv har deltaget som interviewper-

soner i undersøgelsen. Nogle har deltaget i begge 

dele. Projektet har besøgt 22 aktører på hhv. hjem-

løse- og LGBT+ området, hvorfra fire fagpersoner er 

blevet interviewet.

På de følgende sider kan du læse mere om undersø-

gelsens fokus, metode, informantgrundlag og be-

grebsapparat. 

FOKUS OG METODE

Formålet med projektets vidensindsamlende ar-

bejde har været at bibringe et kvalitativt indblik i 

LGBT+ personers erfaringer med hjemløshed i en 

dansk kontekst. Rapporten præsenterer resulta-

terne af:

1. En litteraturgennemgang, der giver indsigt i 

danske og internationale studier, der har re-

levans for området. Litteraturgennemgangen 

skal ikke læses som en udtømmende kortlæg-

ning af forskningen på feltet. Den præsenterer 

en række nedslag i den eksisterende litteratur, 

som fungerer som referenceramme for den 

eksplorative undersøgelse af LGBT+ personers 

hjemløshed.

2. En eksplorativ undersøgelse af en gruppe LGBT+ 

personers oplevelser med hjemløshed i Danmark. 

De centrale spørgsmål, der har vejledt denne un-

dersøgelse, har været:

 Î Hvordan italesætter LGBT+ personer deres 

erfaringer med hjemløshed, og hvilke særlige 

udfordringer, behov og ønsker kommer til ud-

tryk i deres fortællinger?
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 Î Hvilke strategier tager LGBT+ personer i brug 

for at overkomme de problematikker, der op-

står i krydsfeltet mellem hjemløshed og norm-

brud inden for køn og seksualitet?

 Î Hvordan spiller rammer, kompetencer, for-

ventninger og normer i hjælpesystemet ind i 

hjemløse LGBT+ personers erfaringer og mu-

ligheder, og oplever målgruppen, at deres be-

hov anerkendes og imødekommes i forskellige 

sociale indsatser?

Besvarelsen af spørgsmålene baserer sig på se-

mistrukturerede interviews med hjemløse LGBT+ 

personer og fagpersoner, der møder målgruppen i 

deres tilbud, samt indsigter fra projektets feltnoter.

De hjemløse LGBT+ personer, vi har interviewet, re-

præsenterer alsidige baggrunde, oplevelser og ka-

rakteristika. Men da de hverken repræsenterer alle 

LGBT+ kategorier, hjemløsesituationer, aldre, etni-

citeter eller geografiske områder, er en væsentlig 

pointe, at undersøgelsen ikke skal læses som en re-

præsentativ fremstilling af målgruppens erfaringer. 

Undersøgelsen bygger på et lille udsnit af målgrup-

pen og udgør et kvalitativt nedslag, der tegner et 

billede af nogle af de vilkår, behov og udfordringer, 

der gør sig gældende for LGBT+ personer i hjemløs-

hed.

Med ønsket om at opnå et bedre og nuanceret 

kendskab til et underbelyst emne har interviewene 

med de hjemløse LGBT+ personer haft eksplorativ 

karakter. Interviewerens spørgsmål har taget ud-

gangspunkt i interviewpersonernes egne fortællin-

ger, og de emner de selv fandt relevante at bringe i 

spil. Det er dog gjort ud fra en interviewguide med 

fokus på tiden før hjemløshed, veje ind i hjemløshed, 

oplevelser fra tiden som hjemløs, veje ud af hjemløs-

hed, hvis vedkommende ikke længere var hjemløs og 

ønsker for fremtiden.

Interviewene med fagpersoner har på samme måde 

haft eksplorativ karakter. Her har interviewguiden 

haft fokus på interviewpersonernes erfaringer med 

at arbejde med hjemløse LGBT+ personer på nu-

værende og tidligere arbejdspladser, rammerne i 

deres tilbud, og hvorvidt de oplever, at deres tilbud 

ser særlige udfordringer ved at arbejde med denne 

målgruppe.

Den eksplorative tilgang har betydet, at de emner, 

som har haft særlig betydning for informanterne, 

har vejledt analysens indhold, selv om andre temaer 

kunne have haft relevans for området.

Samtalerne med informanterne har givet anledning 

til at dele analysen op i to analysekapitler: »Udstø-

delse og tryghed i sociale relationer« og »Hjælp og 

svigt i systemet«. Kapitlerne adskilles af mellemspil-

let: »Nybrud i den socialfaglige selvfortælling?«, 

hvor vi gør ophold ved, hvordan de fagpersoner, vi 

har mødt og talt med i projektet, italesætter og re-

flekterer over arbejdet med hjemløse LGBT+ perso-

ner. 

Rapporten er udfærdiget fra et normkritisk per-

spektiv og fokuserer  på den betydning normer og 

forventninger har for vores måde at omgås hinan-

den. Undersøgelsen er tilrettelagt ud fra den præ-

mis, at normer kan inkludere og ekskludere menne-

sker, at de kan usynliggøre og udstøde individer fra 

fællesskaber. Hjemløse LGBT+ personer bryder med 

samfundets normer og forventninger til det ‘rigtige’ 

eller ‘gode’ liv – både i kraft af deres hjemløsheds-

situation og deres køn og/eller seksualitet – og må 

betragtes som en gruppe i en dobbeltminoriseret 

position.

INFORMANTER 

SYV INTERVIEWPERSONER  
FRA MÅLGRUPPEN
Rekrutteringen af informanter fra målgruppen 

foregik gennem en opsøgende gadeplansindsats 

og ved hjælp af opslag på sociale medier. Fire af 
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NOTER: MEDARBEJDERE MED LGBT+ KOMPETENCER 

Projektets socialfaglige og vidensindsamlende 
arbejde er udført af gadeplansmedarbejder Storm 
Lillevang og vidensmedarbejder Nor Voldum-Clau-
sen. Storm er uddannet socialrådgiver og har tid-
ligere arbejdet på både herberg og natcafé. Nor 
er uddannet sociolog og har bidraget til en række 
undersøgelser med fokus på hhv. LGBT+ personer 
og hjemløshed.

Både Storm og Nor har tidligere arbejdet på pro-
jekter med fokus på LGBT+ personer, hvor de bl.a. 
har faciliteret samtalegrupper for transpersoner og 
arbejdet med normkritisk undervisning. De er begge 
selv LGBT+ personer og har derfor levede erfaringer 
med at bryde med normer for køn og seksualitet. 

Ifølge LGBT+ Danmark er det en kendt udfordring 
i forskning om og med LGBT+ personer, at inter-
viewdeltagere fra målgruppen kan føle sig utrygge 
ved ærligt at dele deres erfaringer og tanker, hvis 
ikke intervieweren selv identificerer sig som LGBT+ 
person (Delamare et al. 2021). 

Det er vores oplevelse i dette projekt, at medar-
bejdernes levede erfaringer som LGBT+ personer 
har bidraget konstruktivt til rekrutteringen af mål-
gruppen, som Projekt Udenfor ellers kun har haft 
sparsomt kendskab til, og til at skabe de tryggest 
mulige rammer for deltagerne i projektet. Det ser vi 
som afgørende for projektets udfald og resultater.  

}

»Vi har en øget sensibilitet  
i samtaler med målgruppen  

om køn og seksualitet,  
og de udfordringer,  

der knytter sig til det  
at være en minoritet på 

disse områder.«

– Nor

»Vores kendskab til LGBT+ 
området, i samspil med 

vores levede erfaringer, har 
i min oplevelse mindsket 

afstanden mellem os og de  
hjemløse LGBT+ personer, 

der har deltaget i projektet.  
Fordi vi kan tale 
samme sprog.«

– Storm

9



NOTER: UNGE HJEMLØSE LGBT+ PERSONER

Det er primært blandt unge mennesker i hjemløs-
hed, at der i andre lande er registreret en overre-
præsentation af LGBT+ personer, og mange inter-
nationale undersøgelser omkring LGBT+ personer 
i hjemløshed beskæftiger sig udelukkende med 
unge. 

I dette projekt har vi fra starten interesseret os for 
hjemløse LGBT+ personer i alle aldre. Alligevel har 
størstedelen af de personer, vi er kommet i kontakt 
med, været under 30 år.

At det overvejende er en yngre gruppe, som identi-
ficeres og repræsenteres i studier af LGBT+ hjem-
løshed kan skyldes flere faktorer.

Nogle bud kunne være:

 / At der simpelthen er flere unge end ældre men-
nesker, der åbent identificerer sig som LGBT+ 
personer.

 / At unge er i højere risiko for at opleve hjemløs-
hed i den periode af deres liv, hvor de endnu 
ikke har opnået tilstrækkelig stabilitet og selv-
stændighed til at imødekomme de potentielt 
udstødende konsekvenser af  at identificere sig 
som LGBT+ person. 

 / At unge LGBT+ personer i hjemløshed er lette-
re at identificere i socialfaglige indsatser og i 
forskning, fordi de har et andet sprog til at ita-
lesætte og udtrykke deres køn og seksualitet.

Hvad end årsagen er, kan det udprægede fokus 
på unge have den konsekvens, at ældre hjemløse 
LGBT+ personers erfaring med hjemløshed over-
ses - i forskning og praksis. Det bør derfor være 
en opmærksomhed i udvikling,tilrettelæggelse og 
udførelse af studier, projekter og socialfaglige ind-
satser.

}
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interviewpersonerne fra målgruppen var personer, 

som vi allerede var i kontakt med igennem det so-

cialfaglige arbejde i »projekt LGBT+ Hjemløshed«, 

og som på et tidspunkt i deres forløb med projek-

tets socialarbejder blev spurgt, om de kunne have 

lyst til at blive interviewet til projektet. En femte 

havde et forløb med en anden af Projekt Uden-

fors gadeplansmedarbejdere og blev herigennem 

spurgt, om hun ville deltage i et interview. To per-

soner henvendte sig på baggrund af et opslag om 

projektet på sociale medier og har ikke før eller ef-

ter interviewene benyttet sig af organisationens 

socialfaglige indsats. Begge blev dog oplyst om 

muligheden for at få socialfaglig hjælp gennem 

projektet.

De syv interviewpersoner fra målgruppen identifice-

rede sig som en del af LGBT+ gruppen, enten i kraft 

af deres kønsidentitet, deres seksuelle orientering 

eller – for de flestes vedkomne – begge dele. På in-

terviewtidspunktet var to af de syv interviewperso-

ner fra målgruppen transkvinder, to var non-binære 

transpersoner, og én beskrev sig selv om queer. To 

var uafklarede omkring deres kønsidentitet men op-

levede genkendelse ved begrebet non-binær uden 

at identificere sig som transperson. 

Alle syv havde en seksuel orientering, som ikke var 

heteroseksuel. Én var aseksuel, to beskrev, at de pri-

mært eller udelukkende havde haft forhold med og 

seksuelle relationer til personer af samme køn som 

dem selv, to beskrev deres seksualitet som queer og 

to italesatte, at de ikke var heteroseksuelle uden vi-

dere uddybelse af deres seksualitet.

Seks af de syv stod i en hjemløshedssituation på det 

tidspunkt, interviewet foregik, og én havde tidligere 

været hjemløs. To sov på gaden, tre boede på her-

berg, én var indlagt på en psykiatrisk afdeling og 

havde ikke en adresse at vende hjem til efter udskri-

velsen, mens én var flyttet i studiebolig efter en pe-

riode i hjemløshed. 

Det varierede i hvor høj grad, de syv interviewperso-

ner gav udtryk for, at deres LGBT+ identitet havde 

betydning for deres hjemløshedssituation. To inter-

viewpersoner italesatte, at deres LGBT+ identitet 

ikke havde en indvirkning på deres oplevelser med 

hjemløshed, mens de fem resterende i højere grad 

relaterede deres oplevelser med hjemløshed til de-

res LGBT+ identitet.

Informanterne havde en aldersspredning på 19 – 42 

år, hvoraf størstedelen var under 30. 

FIRE INTERVIEWPERSONER 
FRA HJEMLØSESEKTOREN
Gruppen af interviewpersoner fra hjemløsesekto-

ren bestod af fire af de fagpersoner, som vi kom i 

kontakt med i forbindelse med aktørbesøg i løbet af 

projektet, og som havde gjort sig erfaringer med og 

tanker om arbejdet med personer, der tilhører mål-

gruppen. 

De var alle socialarbejdere med forskellige arbejds-

funktioner på herberger, natcaféer og andre tilbud 

til hjemløse borgere.

FELTNOTER FRA 22 IKKE-
FORMALISEREDE SAMTALER
De 22 indledende og vidensindsamlende aktør-

besøg, der har informeret undersøgelsen gennem 

feltnoter, er foretaget blandt NGO’er, herberger, 

natcaféer, nødherberger, krisecentre, varmestuer, 

stofindtagelsesrum, psykiatri samt andre hjælpeor-

ganisationer flere steder i landet.

BEGREBER

I det følgende beskriver vi nogle af de begreber, som 

er relevante at kende til for at forstå rapportens 

indhold. Andre begreber og termer vil blive introdu-

ceret og forklaret løbende i rapporten i takt med, at 

de kommer i spil.
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HJEMLØSHED 
Hjemløshed er ikke et entydigt begreb. Rapporten 

benytter den såkaldte ‘ETHOS-light’-definition af 

hjemløshed, som er udarbejdet af FEANTSA1 og Det 

Europæiske Hjemløsheds-observatorium. Definiti-

onen bygger på en bred forståelse af hjemløshed. 

Den inkluderer både den synlige og institutionalise-

rede hjemløshed, såsom gadesovere og herbergs-

brugere, og mere skjulte varianter, såsom personer, 

der overnatter midlertidigt hos familie og venner, 

også kaldet »sofasovere«, personer som befin-

der sig i prekære eller usikre boligsituationer eller 

personer, som bor i uegnede boliger (Benjaminsen 

2017). ETHOS-light-definitionen har udgjort ud-

gangspunktet for rekrutteringen af informanter til 

undersøgelsen, hvor herbergsbrugere, gadesovere, 

sofasovere og medarbejdere fra forskellige hjemlø-

seinstitutioner er repræsenteret.  

Selvom ETHOS-light-definitionen af hjemløshed 

beskriver boligsituationer, anskues hjemløshed 

i denne rapport ikke udelukkende som en bolig-

problematik, men som en situation hvis årsager 

skal ses i samspillet mellem strukturelle faktorer 

(fx arbejdsløshed, boligmangel, diskrimination 

og stigmatisering), systemiske faktorer (fx tilste-

deværelsen af og tilgængeligheden til sociale og 

sundhedsmæssige ydelser og indsatser), relatio-

nelle faktorer (fx problematiske familieforhold og 

eksklusion fra fællesskaber) og personlige faktorer 

(fx psykiske lidelser, traumer, afhængighed, al-

der, køn og seksualitet) (Benjaminsen & Enemark 

2017, Edgar og Meert 2005, Edgar, Bill og Henk 

Meert 2005). Rapporten læner sig op ad den så-

kaldte ’pathways-tilgang’, som gør op med idéen 

om hjemløshed som en »social endestation« ved 

at have en dynamisk forståelse af hjemløshedens 

forklaringer og konsekvenser (Benjaminsen & Ene-

mark 2017). Som indfaldsvinkel til denne under-

1  FEANTSA (Fédération Européenne des Associations Nationales Travaillant avec les Sans-Abri) er den europæiske sammenslutning af 
nationale organisationer, der arbejder med mennesker i hjemløshed (www.feantsa.org).

2  For yderligere uddybning af dette og efterfølgende LGBT+ begreber henviser vi til LGBT+ Danmarks hjemmeside: www.lgbt.dk/ordbog/

søgelse giver pathways-tilgangen anledning til at 

undersøge, hvordan køn og seksualitet i samspil 

med andre faktorer er med til at forme menneskers 

veje ind i, igennem og ud af hjemløshed.  

LGBT+ 
LGBT+ er en samlebetegnelse, som dækker over 

personer, der bryder med normerne for køn, seksu-

alitet og/eller romantisk tiltrækning. I dag bruger 

flere aktører på LGBT+ området forskellige versio-

ner af den længere betegnelse LGBTQIA+ for at in-

kludere og repræsentere så mange minoriteter som 

muligt. I dette projekt har vi brugt den kortere be-

tegnelse LGBT+ for at mindske sproglige barrierer i 

tværfaglige samarbejder. 

LGBT står for lesbiske, bøsser, biseksuelle og 

transkønnede. Plusset betyder, at listen af bog-

staver ikke dækker den mangfoldighed af seksuel-

le orienteringer og kønsidentiteter, der findes, og 

som dette projekt har betragtet som sin målgruppe 

(herunder interkønnede, queer-personer, aseksu-

elle, non-binære, genderqueers, akønnede og alle 

andre personer, hvis køn, krop eller seksualitet ikke 

passer ind i heteronormative standarder). At rap-

porten undersøger hjemløshed blandt LGBT+ per-

soner er ikke ensbetydende med, at de betragtes 

som en homogen gruppe, der nødvendigvis kæmper 

med de samme problematikker eller har de samme 

behov. 

TRANSPERSON
Transperson er en fællesbetegnelse for personer, 

hvis kønsidentitet ikke er i overensstemmelse med 

det køn, de blev tildelt ved fødslen. En transkønnet 

persons kønsidentitet kan både være binær (’mand’ 

/ ’kvinde’) eller non-binær (andre identiteter end 

’mand’ eller ’kvinde’). At være transkønnet har ikke 

noget med seksuel orientering at gøre.2 
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Nogle transpersoner oplever ’kønsdysfori’ (ubehag 

der opstår når krop eller generel fremtræden ikke 

stemmer overens med kønsidentiteten) og vælger 

at modtage forskellige former for kønsbekræftende 

behandling, andre gør ikke. For nogle transpersoner 

kan hormonbehandling og/eller kirurgi være med til 

at afhjælpe den kønsdysfori, de oplever. For andre 

kan det at ændre navn, pronomener eller cpr-num-

mer være tilstrækkeligt. For andre igen er det ikke 

nødvendigt at foretage nogle ændringer for at være 

tilpas.

NON-BINÆR 
Non-binære personer er personer, der ikke identifi-

cerer sig (udelukkende) som mand eller kvinde, som 

er de to køn i det binære kønssystem. Det er indivi-

duelt, hvordan non-binære personer oplever deres 

køn, men da de ikke identificerer sig med det køn, de 

er blevet tildelt ved fødslen, hører de til transspek-

tret og dermed beskrivelsen oven for.

CISPERSON 
Cisperson er en betegnelse for personer, hvis køn-

sidentitet er i overensstemmelse med det køn, de 

blev tildelt ved fødslen. En person, der ved fødslen 

er tildelt kønnet kvinde, og som opfatter og udtryk-

ker sig selv som kvinde, er ciskønnet, og det samme 

gælder en person, der ved fødslen er tildelt kønnet 

mand, og som opfatter og udtrykker sig selv som 

mand.

CISHETERONORM
Cisheteronorm eller cisheteronormativitet henviser 

til den samfundsnorm og orden, som bygger på an-

tagelsen om, at alle er ciskønnede og heteroseksuel-

le. I de fleste sammenhænge vil der være en uudtalt 

forventning om, at man er ciskønnet og heterosek-

suel, hvilket bl.a. betyder, at personer, som ikke lever 

op til denne forventning, skal »springe ud« ved at 

italesætte deres afvigelse fra denne norm. Cishe-

teronormen i vores samfund usynliggør personer, 

som har en anden kønsidentitet end ciskønnet og 

en anden seksualitet end heteroseksuel. Cishetero-

normen viser sig i mange dele af vores samfund og 

bliver bl.a. tydelig i vores cpr-register, hvor det kun 

er muligt at have to køn (hhv. mand og kvinde), og 

hvor køn tildeles på baggrund af reproduktive orga-

ner ved fødslen.

QUEER 
Queer betegner både en tilgang til køn og seksu-

alitet, der modsætter sig den dominerende binære 

kønsforståelse og heteronormativitet i samfundet, 

såvel som en identitetskategori for personer, der 

bryder med normer for køn og/eller seksualitet. 

Queer kan således både henvise til personer, som 

ikke er heteroseksuelle og personer, som ikke er 

ciskønnede, eller begge dele på samme tid.

OM PRONOMENER 
Nogle LGBT+ personer bruger ikke-kønnede pro-

nomener som »de« eller »den«, som er alternativer 

til »han« og »hun«. Flere af rapportens interview- 

personer anvender pronomenet »de«. »De« i ental 

bruges og bøjes på samme vis som »de« i flertal, 

altså de/dem/deres, men henviser kun til én en-

kelt person fx: Andy (de/dem) fortæller, at de altid 

har vidst, at deres forældre ikke accepterede LGBT+ 

personer. Pronomenerne på personerne, som er 

blevet interviewet til rapporten, vil fremgå efter de-

res navn i en parentes første gang de fremtræder i 

et afsnit.
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KAPITEL 1

STUDIER AF HJEMLØSHED 
BLANDT LGBT+ PERSONER 

3  OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) er et globalt samarbejde i form af Organisationen for Økonomisk 
Samarbejde og Udvikling (www.oecd.org).

I de senere år er der kommet et øget fokus på hjem-

løshed blandt LGBT+ personer. Udover enkelte spe-

cialer findes der dog begrænset viden om målgrup-

pens omfang og situation i Danmark. 

I Socialstyrelsens vidensnotat om Housing First for 

Unge fra 2019 beskrives LGBT+ unge som en sær-

ligt udsat gruppe blandt hjemløse unge (Socialsty-

relsen 2019). Socialstyrelsen peger samtidig på, at 

der mangler viden om gruppen og dens vilkår (Ege-

de-Jensen & Granat 2019).

I dette kapitel præsenterer vi den forskningsbase-

rede litteratur, som tilbyder viden om LGBT+ per-

soners hjemløshed, og som danner grundlaget og 

referencerammen for vores undersøgelse. Litte-

raturgennemgangen baserer sig primært på den 

internationale forskning men inkluderer også ind-

sigter fra dansk forskning i seksuelle- og kønsmino-

riteters levevilkår samt hjemløshed. 

Kapitlet indledes med et fokus på kvantitative ind-

sigter, hvorefter vi gennemgår og diskuterer ud-

valgte pointer og temaer fra kvalitative studier. 

Litteraturgennemgangen udgør ikke en komplet 

kortlægning af forskningen på området men til-

byder nedslag i centrale temaer og spørgsmål, der 

ligeledes er relevante for rapportens analyse af in-

terviews med personer fra målgruppen.  

OMFANGET AF LGBT+ 
HJEMLØSHED

Der er endnu ikke foretaget undersøgelser af om-

fanget af hjemløshed blandt LGBT+ personer i 

Danmark. Et betydeligt antal studier fra udlandet 

har dog over de seneste årtier interesseret sig for 

målgruppen og rapporteret om en markant over-

repræsentation af LGBT+ personer i hjemløsestati-

stikkerne. I dette afsnit ser vi nærmere på den viden, 

vi har om omfanget af hhv. personer i hjemløshed, 

LGBT+ personer og LGBT+ personer, der oplever 

hjemløshed, og vi forholder os til de usikkerheder og 

dilemmaer, der knytter sig til opgørelser over disse 

målgrupper. 

OMFANGET AF HJEMLØSHED 
Ifølge OECD3 er mangelfulde data om hjemløshed 

et generelt problem i og udenfor EU (OECD 2020). 

Dette tilskrives bl.a. forskellige hjemløshedsdefiniti-

oner fra land til land, at landes dataindsamlingsind-

sats varierer i metode, omfang og hyppighed, og at 

nogle former for hjemløshed ikke registreres af myn-

digheder eller andre aktører i ét land, mens de gør i 

andre (Ibid.). Det gælder fx sofasurfing, der inden 

for hjemløseområdet henviser til tilfældig eller mere 

planlagt overnatning og ophold uden kontrakt hos 

familie, venner og bekendte (Matthews et al. 2019). 

Særligt blandt hjemløse unge er der mange, som so-
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fasurfer, hvilket gør ungdomshjemløsheden svær at 

måle (Tunåker 2015, Bhanda & Horwood 2021, Ben-

jaminsen et al. 2020, Matthews et al. 2019). Dertil 

er der mennesker i hjemløshed, som ikke er i kontakt 

med hjælpeinstanser, og som af den grund ikke bli-

ver optalt og inkluderet i diverse undersøgelser og 

kortlægninger af hjemløshed. I 2019 estimerede de 

europæiske organisationer FEANTSA og Foundation 

Abbé Pierre antallet af hjemløse personer, der sover 

på gaden eller i midlertidige boformer og nødover-

natningstilbud i Europa, til mindst 700.000 på en 

given nat. Tallet er dog behæftet med usikkerhed 

grundet manglen på fælles definitioner af hjemløs-

hed og fælles undersøgelsesmetoder på europæisk 

plan (Feantsa & Abbé Pierre 2022).

Systematiske optællinger i Danmark fremhæves ofte 

som medvirkende til en robust database på hjemlø-

seområdet. I Danmark gennemfører Det Nationale 

Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) 

hvert andet år en kortlægning af hjemløshed i Dan-

mark. Kortlægningerne gennemføres ved, at samtli-

ge sociale tilbud og myndigheder i landet bliver bedt 

om at udfylde et skema for hver borger i hjemløshed, 

de har kendskab til (Benjaminsen 2019a, Socialsty-

relsen 2020). Usikkerheden i tallene er lille på grund 

af kortlægningens omfang, men de skal læses som 

minimumstal, da der altid vil være et mørketal for-

bundet med kortlægninger af hjemløshed. I VIVEs 

seneste kortlægning fra 2019 fremlægger de det 

forsigtige skøn, at usikkerheden vil være i en stør-

relsesorden på ca. 200 personer, og at en betyde-

lig del af de ikke-registrerede hjemløse borgere vil 

være sofasovere i hovedstadens omegnskommuner. 

Usikkerheden tilskrives et lille fald i indberetnings-

graden siden den forrige kortlægning fra 2017.  

I kortlægningen fra 2019 registrerede VIVE i alt 

6.431 personer, som levede i hjemløshed i Danmark 

(Benjaminsen 2019a). Udover hjemløshedens om-

fang og udvikling afdækker kortlægningen også 

den demografiske og sociale profil blandt borgere i 

hjemløshed i forhold til bl.a. køn, alder, etnisk bag-

grund og helbredsmæssige forhold, men den for-

holder sig ikke til, hvorvidt og hvor mange af borger-

ne, der tilhører en køns- og/eller seksuel minoritet.

OMFANGET AF LGBT+ PERSONER 
Mens vi således har relativt solide tal på hjemlø-

seområdet i Danmark, findes der ingen officielle 

danske data på omfanget af LGBT+ personer. Dog 

vurderer en undersøgelse af LGBT+ personers leve-

vilkår fra 2009, at LGBT+ personer udgør imellem 

3,5 og 6,2 procent af den danske befolkning (Gran-

sell & Hansen 2009). En ny undersøgelse fra VIVE 

finder frem til, at alene gruppen af homoseksuelle, 

biseksuelle og aseksuelle udgør 5,2 procent af be-

folkningen (Greve et al. 2022). I begge undersøgel-

ser er der tale om estimerede tal. Til sammenligning 

estimerer amerikanske forskere, at LGBT+ personer 

udgør mellem fem og ti procent af befolkningen i 

Nordamerika (Abramovich & Shelton 2017).

I både den internationale og danske forskning ser vi, 

at det er svært at sætte præcise tal på hvor stor en 

andel af befolkningen, der identificerer sig med, el-

ler kan anses som værende en del af, den brede be-

tegnelse ’LGBT+’. En del af forklaringen er, at men-

neskers individuelle oplevelser af køn og seksualitet 

har betydning for, hvorvidt de ser sig selv som tilhø-

rende gruppen ’LGBT+’. Derudover kan det at have 

en kønsidentitet eller seksualitet, som afviger fra at 

være ciskønnet og heteroseksuel, for nogen opleves 

som sensitivt og tabuiseret at tale om, hvorfor der 

kan være et større frafald i respondenter ved spør-

geskemaundersøgelser, der omhandler målgruppen 

(Følner et al. 2020). Man må således forvente en vis 

underrapportering på området (Gransell & Hansen 

2009, Abramovich & Shelton 2017, Ecker 2016). 

OMFANGET AF LGBT+ PERSONER, 
DER LEVER I HJEMLØSHED 
En række undersøgelser fra udlandet peger på en 

markant overrepræsentation af LGBT+ personer 

i hjemløshed.  I Storbritannien vurderes det fx, at 

LGBT+ personer udgør 24 procent af den unge hjem-
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løsebefolkning (Albert Kennedy Trust 2015), mens 

undersøgelser i USA og Canada anslår, at LGBT+ per-

soner udgør et sted mellem 20-40 procent af hjem-

løse unge i den amerikanske og canadiske befolkning 

(Durso & Gates 2012, Gaetz et al. 2014, Abramovich 

& Shelton 2017). Til sammenligning vurderes LGBT+ 

personer at udgøre 7-8 procent af den samlede ung-

dom i USA og 5-10 procent af hele befolkningen (Wil-

son et al. 2014, Abramovich & Shelton 2017). 

En omfattende spørgeskemaundersøgelse af LGBTI 

personers levevilkår fra 2020, foretaget af Euro-

pean Union Agency for Fundamental Rights (FRA), 

peger ligeledes på en overrepræsentation af LGBT+ 

personer i hjemløshed i Europa. Den finder, at én ud 

af fem LGBTI personer i Europa oplever hjemløshed 

på et tidspunkt i deres liv, mens der for transperso-

ner er tale om én ud af tre personer (European Uni-

on Agency for Fundamental Rights 2020). 

Selvom der ikke findes lignende danske studier, er 

Danmark repræsenteret i FRAs spørgeskemaun-

dersøgelse4. Den indeholder besvarelser fra 1493 

LGBT+ personer i Danmark i alderen 15 år og opef-

ter, og ud af dem har 15 procent oplevet forskellige 

former for hjemløshed. Ifølge undersøgelsen ligger 

Danmark således lige under det samlede gennem-

snit på 20 procent for de europæiske lande. Ud af 

de 15 procent af LGBT+ personer i Danmark, der har 

oplevet hjemløshed, har 13 procent boet midlertidigt 

hos venner og familie, tre procent har boet steder, 

som ikke var egnet til permanent beboelse, mens én 

procent har boet på herberger (og andre midlerti-

dige botilbud) og én procent har sovet på gaden. 

At sofasurfing hos venner og familie således er den 

mest udbredte hjemløshedssituation blandt LGBT+ 

personer er en tendens, der går igen for de andre 

lande i undersøgelsen (European Union Agency for 

Fundamental Rights 2020). 

4	 	Tallene	fra	Danmark	fremgår	ikke	af	den	hovedrapport,	FRA	har	udgivet,	men	kan	findes	i	deres	webdatabase	via	linket:	https://fra.
europa.eu/en/data-and-maps/2020/lgbti-survey-data-explorer

De to mest benyttede metoder til at få information om 

omfanget af LGBT+ hjemløshed er via online spørgeske-

maundersøgelser med målgruppen selv eller med fag-

personer, der arbejder på hjemløseområdet, og begge 

disse former for dataindsamling er forbundet med usik-

kerhed. Spørgeskemaundersøgelser blandt LGBT+ per-

soner indebærer, som beskrevet tidligere, en risiko for 

frafald af respondenter og underrapportering. I tilfælde 

hvor undersøgelser af andelen af LGBT+ personer i et 

konkret tilbud anslås ud fra fagpersoners vurderinger, 

baseres resultaterne på andenhåndskilder og afhæn-

ger af fagpersonernes kendskab til den enkelte brugers 

kønsidentitet og seksualitet. En europæisk undersø-

gelse blandt hjemløsetilbud viser, at en stor del af de 

adspurgte organisationer ikke ved hvor mange LGBT+ 

personer, der benytter deres tilbud, fordi de ikke syste-

matisk indhenter information om brugernes seksuelle 

orientering og/eller kønsidentitet ved indskrivning eller 

undervejs i et forløb (Shelton et al. 2020).  

På trods af denne usikkerhed i bestræbelser på at op-

gøre omfanget af LGBT+ hjemløshed, er den overord-

nede tendens, at LGBT+ personer udgør en så bety-

delig del af hjemløsebefolkningen, at gruppen kræver 

særlig opmærksomhed og bør akkompagneres af kva-

litativ viden, der gør os i stand til at forstå baggrunden 

for, nuancerne i og konsekvenserne af disse tal. 

FORSKELLIGE DEFINITIONER 
AF MÅLGRUPPEN

Den internationale forskning i hjemløshed blandt 

køns- og seksuelle minoriteter indkredser målgrup-

pen forskelligt, og det kan have betydning for de 

konklusioner, der drages. 

Flere studier vælger udelukkende at kigge på seksu-

elle minoriteters oplevelser med hjemløshed, mens 

andre både undersøger seksuelle- og kønsminori-
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teters erfaringer (Ecker 2016). Størstedelen af den 

litteratur, som har informeret denne rapport, væl-

ger at se på den samlede gruppe af hjemløse LGBT+ 

personer og anvender forskellige definitioner af 

målgruppen, hvor forskellige undergrupper repræ-

senteres, fx LGBTQ eller LGBTQIA (Tunåker 2015, 

Tierney & Ward 2017, Durso & Gates 2012, Maccio & 

Ferguson 2016, Abramovich & Shelton 2017). I man-

ge studier tilføjes et plustegn for at signalere, at 

målgruppen omfatter flere grupper end de enkelte 

bogstaver symboliserer (Fraser 2019, Matthews et 

al. 2019). Endelig benytter mange begrebet ’queer’, 

som bredt refererer til personer, som bryder med 

normer for køn og seksualitet og derfor rummer 

mange forskellige identiteter (Ecker 2016).

Forskere beskriver forskellige overvejelser om, hvor-

vidt det er meningsfuldt eller problematisk at arbej-

de med en målgruppe, som både omfatter seksuelle 

minoriteter og kønsminoriteter. Ved at slå forskel-

lige køns- og seksuelle minoriteter sammen under 

samlebetegnelsen LGBT+ eller queer, er der fx risiko 

for at overse de interne forskelle, som findes imellem 

de repræsenterede grupper; fx mellem transperso-

ner og seksuelle minoriteter, mellem homoseksuelle 

mænd og kvinder og mellem homoseksuelle og bi-

seksuelle personer (Ecker 2016). Et argument for 

ikke at adskille disse grupper i en undersøgelse er 

imidlertid, at mange personer tilhører flere dele af 

LGBT+ betegnelsen på samme tid – fx hvis en per-

son både er homoseksuel og transkønnet – og at 

netop dét forhold kan have betydning for deres er-

faringer og oplevelser med hjemløshed. 

Den akademiske diskussion omhandler primært, 

hvorvidt forskning i LGBT+ hjemløshed bør inkludere 

transpersoner, eller om hjemløshed blandt transper-

soner bør undersøges separat (Ecker 2016). Nogle 

studier argumenterer for at inkludere transpersoner 

5	 Cisheteronormativitet	defineres	i	begrebslisten	i	rapportens	introduktion.

6 Kønskarakteristika betegner eksempelvis genitalier, reproduktive organer, skægvækst, bryster, kønskromosomer m.m..

i samme undersøgelser som seksuelle minoriteter, 

da begge grupper oplever negative konsekvenser 

af at bryde med cisheteronormative5 forventninger i 

samfundet (Matthews et al. 2019). Andre argumen-

terer omvendt for, at transpersoners oplevelser med 

hjemløshed skal undersøges særskilt, da de oplever 

en særlig form for diskrimination og har unikke be-

hov i forbindelse med hjemløshedssituationer (Ryan 

2003, Shelton 2016). Nogle undersøgelser vælger 

dog enten fra starten eller på et senere tidspunkt 

at ekskludere transpersoner på grund af et for lille 

antal respondenter (Ecker 2016).

To ofte oversete grupper i målgruppedefinitioner 

og i forskning er interkønnede personer, dvs. per-

soner, som er født med kønskarakteristika6, der ikke 

entydigt kan karakteriseres under én af de to køn-

skategorier »mand« eller »kvinde«, og nonbinære 

personer (Martin & Thomsen 2021, Keo 2022). Valg 

af målgruppe og svarkategorier i undersøgelser af 

LGBT+ personer er af betydning, da nogle gruppers 

oplevelser risikerer at blive underbelyst, hvis ikke de 

eksplicit inkluderes i definitionen af målgruppen 

(Keo 2022).

ET UDPRÆGET UNGEFOKUS

Forskning i LGBT+ hjemløshed beskæftiger sig i 

langt de fleste tilfælde udelukkende med unge 

(Fraser et al 2019, Ecker 2016). At LGBT+ hjemløs-

hed som udgangspunkt forbindes med den unge 

hjemløsebefolkning kan skyldes, at flere unge end 

ældre mennesker identificerer sig som LGBT+ per-

soner (Harris Poll 2017, Kaltiala et al. 2019). Uanset 

årsagen bag det store fokus på unge er det iøjne-

faldende, at så lidt forskning på området beskæfti-

ger sig med midaldrende og ældre hjemløse LGBT+ 

personer. Det betyder, at der er aspekter af LGBT+ 
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hjemløshed, som den eksisterende litteratur på om-

rådet ikke udforsker, da den ikke dykker ned i de te-

maer og problematikker, som hjemløse LGBT+ per-

soner oplever i forskellige faser af livet.

FAMILIE OG OPVÆKST

Konfliktfyldte familierelationer er en gennemgåen-

de tematik i litteraturen, der omhandler hjemløshed 

blandt unge generelt (Benjaminsen et al. 2020, 

Quilgars et al. 2008.). Da international forskning i 

LGBT+ personers hjemløshed primært omhandler 

unge, behandles familieforhold, herunder anbrin-

gelser og familiepleje, ofte i litteraturen. Studier 

fremhæver blandt andet, at konfliktfyldte familie-

forhold er en primær trigger for målgruppens veje 

ind i hjemløshed.

Forskningen peger på, at unge LGBT+ personer bli-

ver smidt ud hjemmefra eller forlader deres familie-

hjem grundet familiens manglende accept af deres 

LGBT+ identitet eller som resultat af et hjem præget 

af homofobi og transfobi (Tunåker 2015, Abram-

ovich 2016 a, Tierney & Ward 2017, Durso & Gates 

2012, Ecker 2016). 

En amerikansk undersøgelse fra 2012 peger på fami-

liens manglende accept af LGBT+ identitet som den 

hyppigste årsag til hjemløshed blandt unge LGBT+ 

personer. Undersøgelsen viser, at 46 procent af de 

adspurgte LGBT+ unge er blevet smidt ud hjemme-

fra, mens 43 procent selv har forladt hjemmet på 

grund af manglende accept og anerkendelse af deres 

køns- eller seksuelle identitet (Durso & Gates 2012). 

Storbritanniens årlige statusrapport om hjemløshed 

blandt LGBT+ personer rapporterer i 2021, at 50 

procent ud af 161 adspurgte LGBT+ personer med 

hjemløseerfaring undlod at italesætte deres LGBT+ 

7  Gender-expansive henviser til en kønsidentitet eller et kønsudtryk, som går udover grænserne for de konventionelle og binære forstå-
elser af køn.

identitet overfor familien af frygt for at blive smidt ud 

hjemmefra (Bhanda & Horwood 2021). 

Nogle studier fremhæver, at sammenhængen mel-

lem familierelationer og hjemløshed er mere kom-

pleks end som så. Ifølge den britiske forsker Carin 

Tunåker (2015, 2017) er det forsimplet at konklu-

dere, at unge LGBT+ personer bliver hjemløse på 

grund af manglende accept fra deres familie. Ofte 

er sammenbruddet i familierelationerne et resultat 

af mange forskellige faktorer, hvoraf den mang-

lende accept af den unges LGBT+ identitet blot er 

én ud af flere problematikker i hjemmet (Tunåker 

2015). Andre problematikker, som er væsentlige 

årsager til hjemløshed blandt unge LGBT+ perso-

ner, inkluderer forældres stofbrug, vold i hjem-

met, manglende forståelse for den unges mentale 

helbred eller brud i kernefamilien (Tierney & Ward 

2017, Bhanda & Horwood 2021, Ecker 2016, Tunå-

ker 2015). Der vil oftest være tale om en familie 

præget af et i forvejen højt konfliktniveau, som kan 

eskalere, når den unge »springer ud« som LGBT+ 

person (Tunåker 2015).

Nogle forskere påpeger, at det er vigtigt at bely-

se unge menneskers handlerum, så forskningen 

ikke udelukkende ser unge hjemløse LGBT+ perso-

ner som ofre for familiens afvisning (Matthews et 

al. 2019). Den forskning, som alene tolker et brud 

med familien som et resultat af at være blevet 

smidt ud hjemmefra, overser den handlekraft, som 

unge LGBT+ personer udviser, når de fx selv vælger 

at forlade deres familiehjem. For nogle unge er val-

get om en usikker fremtid med mulighed for hjem-

løshed at foretrække fremfor at blive i en skadelig 

familiekonstellation med fx homofobi, transfobi el-

ler vold (Matthews et al. 2019). En amerikansk un-

dersøgelse blandt unge trans- og gender-expan-

sive7  personer med hjemløseerfaringer finder, at 
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en tredjedel af de 27 adspurgte unge fortæller, at 

de ville have begået selvmord, hvis det ikke havde 

være muligt for dem at forlade deres familiehjem 

(Shelton 2016).  Dette illustrerer, hvor afgørende 

det kan være for LGBT+ personer at komme væk 

fra en familiesituation, hvor de ikke får lov at være 

sig selv, og at de formår at flytte sig ud af den kon-

fliktfyldte familiekonstellation.

De problemfyldte familierelationer, som mange 

unge hjemløse LGBT+ personer oplever, kommer 

ligeledes til udtryk i mange anbringelser blandt 

målgruppen. LGBT+ personer er overrepræsen-

teret i internationale statistikker for anbringelser 

på institution eller i familiepleje (Fraser et al. 2019, 

Wilson et al. 2014). Ifølge et amerikansk studie fra 

2015, der omhandler anbragte unge i Los Angeles, 

var 19 procent af de anbragte unge i undersøgel-

sen LGBT+ personer – en betydelig overrepræsen-

tation i forhold til antallet af LGBT+ personer i den 

generelle befolkning (Wilson & Kastanis 2015). 

Samme undersøgelse viste, at de anbragte LGBT+ 

unge i højere grad end de andre unge havde op-

levet hjemløshed på et tidspunkt i deres liv, at de 

oftere blev flyttet rundt til andre anbringelser, og 

at de oplevede et højere niveau af følelsesmæssig 

stress og fortvivlelse sammenlignet med de andre 

anbragte unge, der indgik i undersøgelsen (Ibid.). 

Den internationale litteratur identificerer således 

problematiske familieforhold som bidragende fak-

torer til, at unge LGBT+ personer oplever hjemløs-

hed. De påpeger dog samtidig, at det er nødvendigt 

at undersøge bredere strukturelle faktorer, der kan 

sætte LGBT+ personer i risiko for at opleve hjem-

løshed såsom diskrimination, fattigdom, arbejds-

løshed og eksklusion fra boligmarkedet (Shelton 

2022). Derfor kan veje ind i hjemløshed for unge 

LGBT+ personer, der identificeres af studier fra ud-

landet, heller ikke nødvendigvis overføres direkte 

til en dansk kontekst. Størstedelen af forskningen 

i LGBT+ hjemløshed er foretaget i USA, Canada og 

England, som har væsentligt anderledes velfærds-

systemer end det danske (Tierney & Ward 2017, 

Matthews et al. 2019). 

SUNDHED 

Et andet emne, der fremstår centralt både i forsk-

ningen i hjemløshed og i LGBT+ personers levevilkår, 

og som også viser sig i den udenlandske litteratur 

om hjemløshed blandt LGBT+ personer, er sundhed. 

Som vi vil redegøre for i det følgende, viser forskning 

i Danmark og udland, at sundhed og trivsel blandt 

hhv. mennesker i hjemløshed, LGBT+ personer og 

hjemløse LGBT+ personer er ringere end blandt den 

resterende befolkning, og at sundhedsproblemer 

kan være medvirkende til, at mennesker ender og 

fastholdes i hjemløshed.

LGBT+ PERSONERS SUNDHED 
Flere danske undersøgelser har beskæftiget sig 

med sundhed blandt LGBT+ personer og peger 

samlet set på, at alle grupper, som hører under 

LGBT+ samlebetegnelsen, har dårligere sundhed og 

trivsel end den generelle befolkning (Johansen et al. 

2015, Egede et al. 2019, Juhl 2021, Gransell & Han-

sen 2009, Greve et al. 2022). Der ses dog interne 

forskelle, og særligt transpersoner samt biseksu-

elle kvinder er overrepræsenteret, når det kommer 

til dårligt fysisk helbred, længerevarende sygdom, 

dårligere psykisk sundhed samt oplevelser med 

stress og ensomhed (Johansen et al. 2015, Greve 

et al. 2022). Derudover viser flere undersøgelser, at 

LGBT+ personer i højere grad end heteroseksuelle 

og ciskønnede udøver selvskade og har selvmord-

stanker (Gransell & Hansen 2009, Johansen et al. 

2015, Egede et al. 2019, Juhl 2021).

LGBT+ personers generelt dårligere helbred end 

resten af befolkningen skyldes bl.a. den stigmatise-

ring og diskrimination, denne gruppe oplever og er 

blevet udsat for historisk (Johansen et al. 2015, Juhl 

2021). Et eksempel er sygeliggørelsen af mennesker 

med en anden seksuel orientering eller kønsidenti-
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tet (Shelton 2022). I Danmark blev homoseksualitet 

betragtet som en psykisk sygdom frem til 1981, og 

transkønnethed var en psykiatrisk diagnose ind-

til 2017 (Johansen et al. 2015, Gransell & Hansen 

2009, LGBT+ Danmark b).

Selvom LGBT+ personers rettigheder i dag er flere og 

bedre beskyttet end tidligere, oplever denne grup-

pe stadig stigmatisering og diskrimination (Greve et 

al. 2022). I vor tids samfund er det at være hetero-

seksuel og ciskønnet normen, hvilket gennemsyrer 

alt fra juridiske regler vedrørende forældreskab, til 

den måde vi opdrager vores børn (Amnesty Inter-

national 2016). Det har den konsekvens, at hetero-

seksualitet og det at være ciskønnet fremstår som 

noget, der er givet og »naturligt«. Det er en sam-

fundsstruktur, der også betegnes cisheteronorma-

tivitet. Da cisheteronormativitet bygger på antagel-

sen om, at alle personer i udgangspunktet er hetero 

og ciskønnede, usynliggør den personer, der ikke er 

det (LGBT+ Danmark a, Butler 2013, Ahmed 2013). 

Personer, som bryder denne norm, kan blive usyn-

liggjort og opleve manglende repræsentationer af 

andre, der ligner dem selv, ligesom de kan opleve 

diskrimination (Johansen et al. 2015, Juhl 2021, Bu-

tler 2013, Greve et al. 2022). FRA’s spørgeskemaun-

dersøgelse fra 2020 viser fx, at 31 procent af LGBT+ 

personer i Europa har oplevet diskrimination inden 

for det sidste år (European Union Agency for Fun-

damental Rights 2020). En dansk rapport fra Als 

Research fra 2020 viser, at hver tredje af de 3.571 

adspurgte LGBT+ personer har oplevet diskrimina-

tion på baggrund af deres seksuelle orientering og 

56 procent af transpersonerne på baggrund af de-

res kønsidentitet (Følner et al. 2020). Ligeledes er 

LGBT+ personer på tværs af Europa ofre for hadfor-

brydelser og vold, som kan bidrage til dårlig fysisk 

og mental sundhed (Egede et al. 2019, Lev og Lad 

Leve 2021, Følner et al. 2020, Greve et al. 2022, Zu-

leta et al 2022). Ifølge en ny undersøgelse af LGBT+ 

8  Minoritetsstress er et socialpsykologisk begreb, som henviser til den særlige form for stress, som personer, der tilhører en minoritet, kan 
opleve i et samfund, der ikke anerkender eller direkte underminerer deres identitet.

personers levevilkår har 31 procent af homoseksu-

elle og biseksuelle oplevet vold inden for det sene-

ste år. Blandt transpersoner er det 42 procent, hvor 

transkvinder oplever den allerhøjeste grad af vold, 

med hele 47 procent. (Greve et al. 2022). 

Det at være en minoritet i et samfund, hvis strukturer 

ikke er indrettet til at rumme og anerkende ens iden-

titet, kan desuden medføre ’minoritetsstress’8. Det 

kan eksempelvis føre til minoritetsstress, når køns- 

og seksuelle minoriteter skal forsvare deres »ander-

ledeshed« overfor majoriteten, eller når de konstant 

bliver pålagt et forklarings- og uddannelsesansvar 

af det omgivende samfund i forhold til, hvem de er 

og hvorfor (Johansen et al. 2015, Gransell & Hansen 

2009, Meyer 1995, Keto 2022). Flere studier peger 

på, at der er en sammenhæng mellem minoritets-

stress og dårlig psykisk trivsel, hvilket kan være med 

til at forklare, hvorfor LGBT+ personer har dårligere 

psykisk helbred end resten af befolkningen (Johan-

sen et al. 2015, Meyer 1995, 2003, Lick et al. 2013).

Mens LGBT+ personers sundhed og trivsel gene-

relt er ringere end den resterende befolkning, kan 

LGBT+ personer også opleve barrierer i mødet med 

sundhedsvæsnet (Johansen et al. 2015, Egede et al. 

2019). En rapport udarbejdet til Sundhedsstyrelsen 

i 2019 viser bl.a., at LGBT+ personer oplever at blive 

mødt af cisheteronormative forventninger i sund-

hedsvæsnet, og at det sundhedsfaglige personale 

ikke er tilstrækkeligt kvalificeret inden for LGBT+ 

området. Det skaber en følelse af manglende an-

erkendelse og utryghed (Egede et al. 2019: 92-93). 

Sundhedsstyrelsen har de sidste år sat fokus på lig-

hed i sundhed for LGBT+ personer og arbejder nu 

på at fremme trivslen blandt LGBT+ personer i Dan-

mark (Sundhedsstyrelsen 2021).

Særligt transpersoners adgang til sundhedsydelser 

såsom medicinsk og kirurgisk behandling med hen-
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blik på medicinsk transition9 har været problema-

tiseret gennem en årrække. Amnesty International 

har siden 2014 sat fokus på den diskrimination og 

stigmatisering, transpersoner udsættes for i for-

bindelse med adgangen til transspecifikke sund-

hedsydelser (Amnesty International 2014, 2016). 

Når transpersoner, der har dysfori10, ikke har ad-

gang til den behandling, som kan afhjælpe dysfo-

rien, kan det have negative konsekvenser for deres 

trivsel og psykiske helbred. Mødet med sundhedsin-

stanser, som skal afgøre, hvorvidt transpersoner er 

berettiget til at modtage behandling, kan ligeledes 

være forbundet med et højt niveau af stress, og den 

dårlige behandling af transpersoner, som Amnesty 

dokumenterer, har ligeledes negative konsekvenser 

for disse personers helbred (Amnesty International 

2016). På trods af at der er sket en del ændringer 

de seneste år bl.a. med nye behandlingsvejlednin-

ger og et nyt center, som tager sig specifikt af be-

handlingen af transpersoner, viser en ny rapport fra 

LGBT+ Danmark, at der stadig er barrierer for trans-

personer i adgangen til relevante sundhedsydelser 

(Delamare et al. 2012).

HJEMLØSE BORGERES SUNDHED
I Danmark viser flere undersøgelser, at hjemlø-

se borgere er mere syge og i højere grad mistrives 

end den samlede befolkning. Der findes bl.a. en 

overhyppighed af en række infektionssygdomme, 

lungebetændelse, KOL og hudinfektioner blandt 

mennesker i hjemløshed. Dertil har de en lavere gen-

nemsnitsalder og en øget risiko for at blive udsat for 

kriminalitet – særligt vold (Ahlmark et al. 2017, Ben-

jaminsen et al. 2013, Nilsson et al. 2020). Hjemløse 

borgere lever generelt under forhold, der kan have 

en negativ indvirken på deres helbred. Studier viser 

9  Transition betyder at ændre ens kønsudtryk, således at det stemmer bedre overens med ens kønsidentitet. Transition kan både henvise 
til ting som at ændre sit navn, juridisk kønsskifte, ændre pronomener, tøj, make-up, frisure m.m.. Medicinsk transition henviser til for-
skellige kønsbekræftende behandlinger med det formål at ændre kroppen således, at den stemmer bedre overens med ens kønsidenti-
tet. Medicinsk transition indbefatter bl.a. behandling med kønshormon og forskellige kirurgiske indgreb.

10  Dysfori eller kønsdysfori er det ubehag, som opstår, når en person oplever, at der er uoverensstemmelser mellem deres krop, generelle 
fremtræden, eller hvordan andre ser dem og deres kønsidentitet.

fx, at der er en sammenhæng mellem brug af rus-

midler, psykisk sygdom og hjemløshed. 

Hjemløshed kan føre til en forværring af den psyki-

ske tilstand, ligesom psykisk sygdom omvendt kan 

være en udslagsgivende årsag til hjemløsheden 

(Fraser et al. 2019, Benjaminsen 2019a). På samme 

måde kan et højt forbrug af rusmidler føre til hjem-

løshed, men det kan også være en måde at kapere 

livet i hjemløshed på (Tierney & Ward 2017). En un-

dersøgelse af hjemløsheden blandt unge i Danmark 

viser, at særligt unge med ’dobbeltdiagnoser’ – dvs. 

unge, der både kæmper med psykisk sygdom og et 

rusmiddelforbrug – er i markant højere risiko for at 

opleve hjemløshed end andre unge (Benjaminsen et 

al. 2020).

Hjemløse personers dårlige trivsel viser sig bl.a. 

gennem en høj grad af selvmordsforsøg, oplevel-

ser med vold, seksuelle overgreb og uønsket seksu-

el opmærksomhed (Ahlmark et al. 2017). Et dansk, 

nationalt registerstudie (Nilsson et al. 2020), der 

bygger på data indsamlet i perioden fra 2001-2015, 

viser, at risikoen for at opleve vold er syv gange hø-

jere for kvinder i hjemløshed og fire gange højere for 

mænd i hjemløshed sammenlignet med den gene-

relle befolkning. Risikoen stiger, hvis personen har 

en psykiatrisk diagnose. Studiet anskueliggør en 

øget voldsudsathed for mennesker i hjemløshed, 

der kæmper med psykisk sygdom – og at det har en 

kønnet slagside. Forskerne bag studiet fremhæver 

samtidig, at voldsudsættelse forværrer menneskers 

helbredssituation, og at den øgede risiko for vold 

derfor kan lægge til den ulighed i sundhed, som i 

forvejen eksisterer mellem mennesker i hjemløshed 

og den generelle befolkning (Ibid.). 
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SUNDHEDEN FOR LGBT+ 
PERSONER I HJEMLØSHED 
Ingen danske undersøgelser har set på sundheds-

forholdene for mennesker, som både tilhører hjem-

løsebefolkningen og har en LGBT+ identitet. In-

ternational forskning på området vidner dog om, 

at hjemløse LGBT+ personer har dårligere mental 

sundhed end både ikke-hjemløse LGBT+ personer 

og ciskønnede heteroseksuelle hjemløse personer.

Amerikanske studier viser fx, at der er flere tilfæl-

de af depression, PTSD og selvmordsforsøg blandt 

unge hjemløse LGBT+ personer sammenlignet med 

andre unge LGBT+ personer (Ecker 2016, Gattis 

2013, Fraser et al. 2019, Flentje et al. 2016, Whitbeck 

et al. 2004). LGBT+ personer i hjemløshed har der-

udover et større forbrug af stoffer og alkohol end 

den resterende hjemløsebefolkning (Gattis 2013, 

Durso & Gary 2012, Fraser er al. 2019, Ecker 2016).

Hvad angår fysisk helbred fokuserer en del uden-

landske undersøgelser udelukkende på seksuel 

sundhed blandt hjemløse LGBT+ personer og i min-

dre grad på andre sundhedsområder (Ecker 2016). 

De peger på, at hjemløse LGBT+ personer oplever 

seksuelle overgreb både i deres familiehjem forud 

for deres hjemløshed, og imens de opholder sig på 

gaden (Whitbeck et al. 2004, Bhanda & Horwood 

2021, Durso & Gary 2012). Andelen af unge hjem-

løse LGBT+ personer, som oplever seksuelle over-

greb, er dertil større end blandt unge heteroseksu-

elle, ciskønnede personer i hjemløshed (Whitbeck et 

al. 2004, Ecker 2016, Fraser et al. 2019). Forskning 

peger også på, at unge hjemløse LGBT+ personer i 

højere grad end unge heteroseksuelle, ciskønnede 

personer i hjemløshed benytter sex som en strategi 

i form af det, som er blevet betegnet »overlevelses-

sex« (survival sex) (Ecker 2016, Tierney & Ward 2017, 

Whitbeck et al. 2004).

DISKRIMINATION OG 
SOCIALE TILBUD 

En stor del af den internationale litteratur på om-

rådet omhandler den diskrimination, som hjemløse 

LGBT+ personer oplever, både når de opholder sig 

på gaden, og når de benytter sig af sociale tilbud. 

Diskriminationen tager sig ud på forskellige måder, 

og den inkluderer alt fra manglende anerkendel-

se og accept af LGBT+ identitet til at blive nægtet 

adgang til sociale tilbud, chikane og vold (Shelton 

2022). 

Undersøgelser viser, at unge hjemløse LGBT+ per-

soner oplever en højere grad af vold og diskrimina-

tion, end unge heteroseksuelle hjemløse personer 

gør (Tierney & Ward 2017, Gattis 2013, Whitbeck et 

al. 2004), og at det kan komme fra flere sider: fami-

lien og plejefamilien, ansatte og beboere på botil-

bud og væresteder samt fra fremmede mennesker 

på gaden.

Diskrimination kan desuden være én af de udstø-

dende faktorer, der fører til at LGBT+ personer ram-

mes af hjemløshed. I en europæisk rapport omtales 

LGBT+ personer (og særligt transpersoner) som en 

af de grupper, der er i særlig risiko for eksklusion 

fra boligmarkedet i Europa på grund af homo- og 

transfobi. Diskriminationen kan bl.a. sætte barrie-
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rer op for gruppen med hensyn til at få adgang til 

stabile boliger med ordnede forhold, herunder kon-

trakt på boligen (Feantsa & Fondation Abbé Pierre 

2021). Et amerikansk studie definerer ligeledes eks-

klusion fra bolig- og arbejdsmarkedet på baggrund 

af diskrimination som nogle af de faktorer, der sæt-

ter LGBT+ personer i en særligt udsat position i for-

hold til at opleve hjemløshed (Romero et al. 2020). 

Et eksempel kan være boligudlejere, som er mindre 

tilbøjelige til at svare på lejeforespørgsler fra par af 

samme køn (Shelton 2022).

Diskrimination kan også afholde hjemløse LGBT+ 

personer fra at opsøge hjælpetilbud (Tierney & Ward 

2017, Shelton 2022, Maccio & Ferguson 2016). Al-

bert Kennedy Trusts årlige statusrapport på LGBT+ 

hjemløshed i Storbritannien viser, at 30 procent af 

de unge LGBT+ personer, der indgår i denne un-

dersøgelse, har oplevet, at de hjælpetilbud, de var 

i kontakt med, ikke vidste, hvordan de skulle hjælpe 

borgere på grund af deres LGBT+ identitet (Bhan-

da & Horwood 2021). Samme undersøgelse viste, at 

33 procent ikke følte, at de kunne italesætte deres 

LGBT+ identitet overfor fagpersoner, mens 20 pro-

cent oplevede at blive fejlkønnet11 og deadnamed12 

af personale på tilbuddene (ibid.). Internationale 

studier fremhæver, at disse faktorer bidrager til, at 

LGBT+ personer har dårligere adgang til herberger, 

krisecentre, længerevarende boliger og psykiatrisk 

hjælp (Maccio & Ferguson 2016, Fraser et al. 2019, 

Abramovich 2016b).

Fagpersoner på hjemløseområdet er i mange tilfæl-

de ikke trænet i at forstå de problemer, som hjem-

løse LGBT+ personer står over for. Den manglende 

viden i sociale tilbud kan bidrage til, at hjemløse 

LGBT+ personer oplever mangelfuld hjælp og i vær-

ste tilfælde diskrimination, når de søger den (Mc-

11  At fejlkønne betyder at tiltale eller omtale en person med de forkerte pronomener eller kønnede ord, som ikke stemmer overens med 
deres kønsidentitet. Det kunne fx være at sige ‘han’ eller ‘mand’ om en transkvinde eller ‘hun’ og ‘pige’ om en non-binær person.

12  Deadname henviser til det navn, en person er blevet givet som barn. For en del transpersoner og non-binære er deres tidligere navn 
eller »deadname« forbundet med negative følelser, og det kan derfor være ubehageligt hvis andre bruger deres tidligere navn, fremfor 
det navn de selv har valgt.

Candless 2018, Maccio & Ferguson 2016, Shelton 

2022). Det sker fx i tilfælde, hvor sociale interventi-

oner ikke anerkender de særligt udsatte positioner, 

LGBT+ personer udstødes til.

MOD EN INTERSEKTIONEL TILGANG 
I DET SOCIALE ARBEJDE
Manglende anerkendelse af, at diskrimination og 

strukturelle barrierer positionerer mennesker for-

skelligt i forhold til at opleve hjemløshed og mu-

ligheder for at komme ud af hjemløshed igen, 

betegnes en ’universel tilgang’. Amerikanske un-

dersøgelser peger på, at en ’universel tilgang’ i po-

litik og i sociale tilbud på hjemløseområdet kan få 

den konsekvens, at marginaliserede befolknings-

grupper i hjemløshed, heriblandt sorte LGBT+ per-

soner, ikke får den fornødne hjælp, og at strukturel-

le årsager til hjemløsheden ikke udfordres (Edwards 

2021, Powell 2008). Det fremhæves også i studier, 

at et manglende kønsperspektiv på hjemløseområ-

det gennem tiden har været med til at usynliggøre 

kvinder i hjemløshed med den konsekvens, at socia-

le indsatser ofte er blevet etableret med udgangs-

punkt i hjemløse mænds situation, behov og ønsker 

som det universelle udgangspunkt. Herved risikerer 

man at overse vigtige kønsspecifikke dimensioner af 

hjemløshed (Mayock & Bretherton 2016, Rådet for 

Socialt Udsatte 2016).

En universel tilgang i politik og institutioner aner-

kender ikke eller ignorerer direkte de strukturer, 

der positionerer mennesker forskelligt i samfundet 

i forhold til livsmuligheder ud fra idéen om, at alle 

mennesker, uanset sociale kategoriseringer, er i lige 

risiko for at opleve hjemløshed, og at alle menne-

sker i hjemløshed bør modtage den samme hjælp. 

Konsekvensen er bl.a., at de ikke lykkes med at ned-

bringe hjemløsheden for de grupper i samfundet, 
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som er overrepræsenterede i hjemløsestatistikkerne 

(Powell 2008, Edwards 2021). For at sociale inter-

ventioner kan lykkes, foreslår internationale under-

søgelser om socialt arbejde og om politik på hjem-

løseområdet, at interventioner i stedet benytter 

målrettede og intersektionelle tilgange (Edwards 

2021, Powell 2008, Assiego 2020).

Sociale interventioner med en intersektionel tilgang 

anerkender, at livet leves i et »net« af muligheder, 

hvor mennesker er positioneret forskelligt og ulige 

på baggrund af sociale kategoriseringer, karakteri-

stika og identitetsmarkører (Powell 2008). Det har 

betydning for årsagerne til hjemløshed, erfaringer 

med hjemløshed og strukturelle barriere på vejen ud 

af hjemløshed. Med disse tilgange anerkender man, 

at behovene hos og vilkårene for marginaliserede 

grupper derfor skal adresseres på en koordineret 

og eksplicit måde, for at interventioner lykkes (Pow-

ell 2008, Edwards 2021, Shelton & Mallon 2022, 

Abramovich & Shelton 2017, Abramovich 2016a).

Intersektionalitet er et analytisk begreb, som den 

amerikanske juraprofessor Kimberly Crenshaw ud-

viklede i 1990erne i hendes analyse af, hvilken sær-

lig type af diskrimination og vold sorte kvinder ud-

sættes for, og hvordan det behandles i retssager 

(Crenshaw 1991, Arnfred 2020). Crenshaw viser, at 

hverken en antiracistisk analyse eller en feministisk 

analyse kan stå alene – forskellige undertrykkelse-

sakser skærer hinanden på mangfoldige måder, og 

informerer og påvirker hinanden gensidigt (Arnfred 

2020).

Intersektionalitetsbegrebet relaterer sig til det at 

være dobbel-, trippel-, eller flerminoriseret – det 

vil sige, at man på baggrund af to eller flere socia-

le minoritetskategorier kan være særligt udsat på 

måder, den resterende gruppe ikke oplever (LGBT+ 

Danmark a). Det kan også indfanges med begrebet 

13  En paraplybetegnelse der refererer til personer, hvis køn ikke er i overensstemmelse med samfundsmæssige og kulturelle forventninger 
til det køn, de er blevet tildelt ved fødslen.

’intersektionelle identiteter’, der beskriver personer, 

der befinder sig i flere forskellige sociale kategorier 

på samme tid, og som på den baggrund er udsat for 

strukturer, der diskriminerer, usynliggør og stigma-

tiserer (Assiego 2020, Shelton & Mallon 2022). So-

ciale kategorier kan fx være baseret på køn, klasse, 

race, etnicitet, seksualitet, trosretning m.m.. 

Begrebet intersektionalitet bruges i den internatio-

nal litteratur omhandlende LGBT+ personer i hjem-

løshed som et analytisk redskab og en tilgang, der 

kan assistere sociale tilbud til at indrette hjælpen 

og rammerne på tilbuddet på måder, der rummer 

en gruppes forskellige behov og erfaringer (Assiego 

2020, Abramovich & Shelton 2017, Abramovich 

2016a). Fx har de amerikanske socialarbejdere og 

professorer med speciale inden for udsathed blandt 

LGBT+ unge Jama Shelton og Gerald P. Mallon skre-

vet en kritisk guidebog til at assistere socialarbej-

dere i arbejdet med unge og unge voksne, der er 

’Transgender and gender expansive’ (TGE13). Bogen 

er en samling af essays af forfattere, der tager kri-

tisk stilling til, hvordan socialt arbejde kan gøre op 

med binære forestillinger om køn og bedst muligt 

hjælpe TGE-unge i et samfund, hvor de udsættes 

for vold og diskrimination allerede tidligt i deres liv 

(Shelton & Mallon 2022).

Metoder og tilgange, der bygger på intersektio-

nalitet, kan hjælpe sociale tilbud med at undgå at 

reproducere diskriminerende mønstre og guide 

socialarbejdere til at reflektere over og håndtere 

mangfoldigheden i den hjemløsebefolkning, de for-

søger at skabe en forandring for (Assiego 2020).
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INTERVIEWPERSONER

»ALIX« (HAN/HAM, 21 ÅR)

Da vi møder Alix, bor han på et herberg. Alix 

identificerer sig som queer. 

»BILLIE« (HUN/HENDE, 20 ÅR)  
Billie kommer fra et andet land i Europa og sover 

på gaden sammen med kæresten »Rose«, da vi 

møder hende. Billie er transkvinde. 

»ROSE« (HUN/HENDE, 19 ÅR)

Rose bor på gaden sammen med Billie, og er li-

geledes fra et andet europæisk land. Rose er 

transkvinde og lesbisk.

»LOUI« (DE/DEM, ALDER UKENDT)

Da vi møder Loui, bor de på herberg. Loui identi-

ficerer sig som non-binær transperson og que-

er. Vi kender ikke Louis præcise alder.

»DENIZ« (HAN/HAM, ALDER UKENDT)

Da vi møder Deniz, bor han på gaden. Deniz er 

uafklaret omkring sin kønsidentitet. Han bryder 

sig ikke om ordet homoseksuel men siger, at han 

udelukkende har seksuelle og romantiske relati-

oner med mænd. Vi kender ikke Deniz’ præcise 

alder.

»ISSA« (HUN/HENDE, 41 ÅR)

Da vi møder Issa, er hun indlagt og venter på at få 

tilbudt en bolig af sin hjemkommune. Hun er uaf-

klaret omkring sin kønsidentitet og er aseksuel.

»ANDY« (DE/DEM, 29 ÅR)

Da vi møder Andy, lever de ikke længere i hjem-

løshed, men har i en periode på ca. 4 år befundet 

sig i forskellige hjemløshedssituationer. Andy er 

non-binær transperson og ikke-heteroseksuel.

»Jeg havde virkelig et ønske om 
ikke at være queer, så jeg kunne 
få den kærlighed og tryghed, jeg 

manglede fra min familie. Nu er jeg 
nået til et sted, hvor mine venner 
er min tryghed og min kærlighed. 

De er min familie, og det er okay.«
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KAPITEL 2

UDSTØDELSE OG TRYGHED 
I SOCIALE RELATIONER
Hjemløshed handler om meget andet end manglen 

på en bolig. Sociale relationer og det at kunne være 

sig selv sammen med andre udgør det domineren-

de tema i de interviewede LGBT+ personers fort-

ællinger om hjemløshed. Dette kapitel fokuserer på 

interviewpersonernes relationer til familie, venner, 

kærester og løsere netværk. Dels for at undersøge 

hvilken rolle hjemløse LGBT+ personers relationer og 

de sociale sfærer, de indgår i, spiller for vejene ind i 

hjemløshed og som strategi til at overleve hverda-

gen. Dels fordi sorgen over ikke at blive accepteret 

af familien eller glæden ved at finde venner, fælles-

skaber og høre til var blandt de emner, der vakte de 

største følelser hos interviewpersonerne.

FAMILIENS MANGLENDE 
ACCEPT AF LGBT+ IDENTITET

Særligt for interviewpersonerne under 30 år er fa-

milierelationer et centralt tema i vores samtaler 

med dem. Flere af dem beretter, at de er vokset op 

i familier, hvor der ikke har været forståelse for el-

ler accept af LGBT+ personer. Det er bl.a. kommet til 

udtryk gennem homofobiske og transfobiske udta-

lelser fra forældrene, og for tre af interviewperso-

nerne har sådanne udtalelser og holdninger været 

til stede hele deres opvækst – selv inden de blev 

bevidste om eller begyndte at tale åbent om deres 

LGBT+ identitet. 

Andy (de/dem) fortæller, at de altid har vidst, at de-

res forældre ikke accepterede LGBT+ personer, men 

de husker særligt én hændelse, hvor det blev tydeligt:

»Jeg havde en ven, der blev smidt ud af sine 
forældre. Min far spurgte hvorfor, og jeg 
fortalte, at det var fordi, han var homo. Jeg 
spurgte, om min ven måtte komme og overnatte 
hos mig. Jeg kan huske, at min far råbte, at der 
fandme ikke skulle være sådan en klam bøsserøv 
i hans hus. Efter det vidste jeg med sikkerhed, 
at det ikke var en mulighed for mig at sige, at 
jeg faktisk ikke er hetero. Det blev meget klart 
for mig, at det var man ikke hjemme hos os.«

Farens reaktion og homofobiske kommentar be-

kræftede Andy i, at det ikke var trygt at fortælle 

om deres seksualitet, mens de boede i hjemmet. To 

andre interviewpersoner beskriver lignende overve-

jelser vedrørende det at tale åbent om deres LGBT+ 

identitet som hjemmeboende, hvor de vurderede, 

at deres omgivelser var ude af stand til at kunne 

rumme dem. I et forsøg på at navigere det LGBT+ 

fjendtlige miljø i hjemmet har de alle tre som barn og 

ung skjult, undertrykt eller helt undgået at udforske 

de sider af deres identitet, som de frygtede kunne 

udstøde dem fra familien. De fortæller alle, at det 

fik den konsekvens, at de følte sig anderledes eller 

forkerte og oplevede ensomhed.

Interviewpersonerne beskriver således en frem-

medgørelse i deres familier, og at denne vedblev i 

takt med, at de opdagede eller ikke længere kunne 
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eller ville skjule deres LGBT+ identitet. For Alix (han/

ham) skete den proces i gymnasietiden, hvor han 

bevægede sig i online fora og her fik nye venner, 

som han kunne spejle sig i. Han begyndte at udfor-

ske sin queerhed og blev langsomt mere sikker i sin 

queeridentitet. Han begyndte, med sine egne ord, 

nu at ’stå ved den overfor mig selv’. Samtidig blev 

han klar over, at han ikke kunne fortsætte med at 

bo hjemme hos sine forældre, hvor han ikke følte, at 

han kunne være sig selv:

»Størstedelen af mit liv hjemme hos mine 
forældre var rigtig hårdt. Det var på tide at 
komme væk derfra. Så to dage efter jeg blev 
færdig med gymnasiet, kom min bedste ven og 
hentede mig. Jeg blev nødt til at løbe hjemmefra 
om natten, for mine forældre ville ikke bare lade 
mig gå.«

Andy (de/dem) forlod ligeledes deres barndoms-

hjem på grund af mistrivsel og afbrød kontakten 

med forældrene i en periode. For både Alix og Andy 

hang mistrivslen sammen med den manglende vi-

den om og stigmatiseringen af LGBT+ personer, 

der herskede i hjemmene. De to interviewpersoner 

beretter også om hjem, der generelt var præget af 

regler, kontrol og konflikter, som var medvirkende til 

at skubbe på en beslutning om at tage væk hjem-

mefra.

Beslutningen om at bryde med familien resulterede 

for begge interviewpersoner i, at de i en ung alder 

befandt sig i en hjemløshedssituation, hvor de ikke 

kunne trække på deres familie. Andy havde spo-

radisk kontakt med deres familie men fortæller, at 

forældrene ikke tilbød at hjælpe dem ud af hjem-

løshedssituationen. Selvom de selv havde valgt at 

14   At springe ud eller at komme ud, refererer til dét aktivt at italesætte sin kønsidentitet eller seksualitet overfor andre personer. Det er 
en handling, som ciskønnede og heteroseksuelle personer kan gøre hele tiden fx ved at fortælle om deres kærester på en selvfølge-
lig måde, uden at dette betragtes som ’at springe ud’. Det at skulle ’springe ud’ er forbeholdt personer, der bryder med samfundets 
forventninger til køn og seksualitet. LGBT+ personer bliver nødt til at komme ud igen og igen, hver gang de møder nye personer eller 
indgår i nye fællesskaber.

forlade hjemmet, var det en periode med svære og 

ambivalente følelser:  

»Der var mange gange, imens jeg var hjemløs, 
hvor jeg tænkte »jeg kan ikke mere«, og hvor 
jeg ville ønske, at jeg bare kunne være hetero, 
for så ville jeg kunne tage hjem. Jeg havde 
et ønske om at kunne være mig selv. Men 
samtidigt havde jeg virkelig et ønske om, ikke 
at være queer, så jeg kunne få den kærlighed 
og tryghed, jeg manglede fra min familie.«  

Andy sætter i ovenstående citat ord på den frem-

medgørelse, de oplever i deres familie. Selvom de på 

daværende tidspunkt endnu ikke havde fortalt, at 

de var LGBT+ person, var frygten for at blive afvist af 

familiemedlemmerne så stærk, at de internaliserede 

afvisningen og ønskede, at de var hetero. De be-

skriver en voldsom eksistentiel erkendelse, hvor det 

nødvendige valg om at leve og udtrykke det men-

neske, de er, forhindrede dem i at få dækket basale 

behov i form at et sikkert sted at leve og overnatte 

samt nærvær og omsorg fra de nærmeste relatio-

ner.

NEGATIVE REAKTIONER 
PÅ ‘AT SPRINGE UD’
Bekymringerne vedrørende negative reaktioner og 

repressalier fra familien bliver til virkelighed i flere 

af interviewpersonenes fortællinger om at springe 

ud14. I Andys (de/dem) tilfælde bliver de bekræftet i 

bekymringen om, at deres forældre ikke vil accepte-

re deres seksualitet:

»Da jeg sprang ud første gang overfor min far 
som lesbisk, så stoppede han bare med at tale 
til mig. Så vidste jeg godt, at jeg ikke kunne 
komme hjem mere.«
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Alix (han/ham) sprang ikke selv ud men blev outet15 

af sin storebror, der opdagede Alix’ queer-identitet 

ved at kigge på hans computer og læse hans online 

korrespondancer med venner. Storebroren fortalte 

det til moren, der reagerede med vrede. Alix beskri-

ver episoden som forbundet med et stort ubehag. 

Dels fordi hans mors reaktion bekræftede ham i, at 

hun ikke accepterede denne del af hans identitet, 

dels fordi han ikke selv fik lov at bestemme, hvor-

vidt, hvornår og hvordan han ville springe ud over 

for sine forældre. Alix havde sporadisk kontakt med 

sin familie, efter at han var flyttet, men fortæller os, 

at han ikke ser det som en mulighed at flytte tilbage 

til sine forældre.

Rose (hun/hende) oplevede også, at hendes familie 

ikke ville acceptere hendes kønsidentitet, og at det 

gjorde det svært for hende at bo hjemme. Hun for-

tæller, at familien umiddelbart accepterede, da hun 

først meddelte dem, at hun er biseksuel, men at de 

reagerede helt anderledes og blev ondskabsfulde, 

da hun senere fortalte, at hun er transkønnet:

»Min tante fornærmede mig på grund af det og 
sagde til mig, at hun ikke troede, jeg var trans. 
Hun kunne finde på at sige ting som: »du kan 
ikke forvente af mig, at jeg skal kalde dig et nyt 
navn og glemme den person, jeg kendte. For mig 
er du en lille dreng.« Vi kan i bund og grund 
ikke snakke sammen mere. Hun ville drikke sig 
fuld i rødvin og kaste vinglas efter mig, hvis jeg 
blev lidt for kvik i replikken.«

Ligesom flere af de andre interviewpersoner beret-

ter Rose om et konfliktfyldt familieliv, der eskalerer, 

da hun springer ud som transkønnet, og hendes 

trivsel forværres betydeligt med den psykiske og 

nogle gange fysiske vold, som følger. 

15   At oute nogen henviser til den handling at afsløre en anden persons kønsidentitet eller seksualitet overfor andre uden personens sam-
tykke.

16   At performe køn, henviser til det vi gør, når vi præsenterer og udtrykker vores køn. At performe feminint kan fx være, at man iklæder sig 
særligt tøj, make-up eller har en frisure, som anses som feminin. Den måde, vi performer køn på, indbefatter både, hvordan vi ser ud, 
men også hvordan vi taler, sidder og bevæger os.

SENDT VÆK OG SMIDT UD HJEMMEFRA
Mens nogle af interviewpersonerne i denne under-

søgelse selv valgte at flytte væk fra deres barndoms-

hjem, oplevede andre at blive smidt ud eller sendt 

væk af forældrene. Som 16-årig blev Loui (de/dem) 

sendt på kostskole, da deres forældre opdagede, at 

de havde fået en kæreste, som var en kvinde:

»Så sendte de mig på kostskole, fordi de mente, 
at ‘nu skal Loui rettes ud’.«

Loui fortæller, at der under deres opvækst herske-

de klare forventninger til køn i hjemmet. Kombineret 

med voldelige sanktioner, hvis de brød med disse 

forventninger, forhindrede det dem i at undersøge 

deres kønsidentitet og -udtryk og fastholdt dem i 

en rolle, de følte sig utilpas i:

»Min far ville gerne have en prinsesse, så jeg 
blev proppet i den her prinsesserolle, hvor jeg 
konstant skulle performe16 femininitet. Når jeg 
selv prøvede at vælge mit tøj, blev jeg presset 
til at tage noget andet på. Fra jeg var helt lille, 
måtte jeg ikke selv vælge mit tøj. Jeg kunne 
ikke sige noget til det, fordi der også var meget 
vold i mit barndomshjem.« 

Da Loui senere blev smidt ud af kostskolen, brød de 

samtidig kontakten med familien og har ikke siden 

ønsket at genoptage en relation til forældrene.

Billie (hun/hende) blev smidt ud hjemmefra, da hun 

var 16 år. Hun fortæller, at der var meget konflikt i 

hendes barndomshjem, og at hendes relation til sin 

stedfar og storebror var præget af vold og trusler. 

Da stedfaren en dag midt i et skænderi råbte, at hun 

skulle tage sine ting og gå, forlod Billie hjemmet og 

vendte ikke tilbage siden. Efterfølgende og op til 
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den dag, hvor vi får kontakt til hende, levede Billie i 

hjemløshed med perioder, hvor hun overnattede på 

billige vandrehjem, boede hos venner og på gaden. 

Ifølge hende selv var der flere ting, der bidrog til at 

situationen i familien blev så konfliktfyldt, at hun til 

sidst blev smidt ud. Forældrenes manglende accept 

af hendes kønsidentitet var en af dem:

»Da jeg var 15 år, blev jeg diagnosticeret med 
kønsdysfori […] Jeg havde haft suicidale og 
depressive tendenser, siden jeg var 13, hvilket 
faldt sammen med, at jeg kom i puberteten. 
Men mine forældre var bare sådan: »nej, hold 
kæft med det. Lad være med at tale om det!« 
Og efter vi havde talt med psykologen, sagde 
de: ’du skal aldrig tilbage til den psykolog 
igen’.«

Billie havde det psykisk dårligt i løbet af sin opvækst, 

bl.a. på grund af kønsdysfori. Men for at hun kunne 

få behandling for kønsdysforien i form af hormon-

behandling med henblik på medicinsk at transitio-

nere, havde hun som umyndig i en alder af 15 år brug 

for forældrenes tilladelse. Den nægtede de at give 

hende, ligesom de ikke ville acceptere diagnosen 

kønsdysfori. For at dæmpe hendes fysiske og psyki-

ske ubehag tyede Billie i stedet til rusmidlet MDMA, 

og hun udviklede en afhængighed.

I dag er relationen til moren blevet bedre, da det 

ifølge Billie har hjulpet på deres forhold at få lidt 

afstand til hinanden, og de taler mere sammen nu. 

Moren har også tilbudt at hjælpe hende økonomisk. 

Billie fortæller, at hun er glad for, hun tog beslut-

ningen om at forlade familiehjemmet.

Dette afsnit har tydeliggjort, hvordan normative 

forventninger og krav til køn og seksualitet i familien 

medvirker til en fremmedgørelse af interviewperso-

nerne. Et brud med disse forventninger kan eskalere 

allerede konfliktfyldte relationer og gøre tilværelsen 

i barndomshjemmet vanskelig. Samtidigt ser vi også 

et handlerum hos interviewpersonerne, når de væl-

ger at forlade hjemmet, for at de kan være dem, de 

er. Det handlerum er en ressource, som fagperso-

ner med fordel kan have for øje, italesætte og byg-

ge videre på i socialfaglige indsatser med hjemløse 

LGBT+ personer. 

RUSMIDLER SOM BEDØVELSE, 
FLUGT OG BINDELED

Interviewpersonernes fortællinger om fremmed-

gørelse i familien – om konflikter, brud og opgør i 

barndomshjemmet – og de konkrete konsekvenser 

og følelsesmæssig belastning, som de oplever i den 

forbindelse, er tæt forbundet med deres erfaringer 

med rusmidler.

Fem af de syv LGBT+ personer, vi har interviewet, 

har fortalt om at blive afvist af familiemedlemmer på 

grund af deres LGBT+ identitet eller om ikke at kun-

ne udtrykke, hvem de er, af frygt for negative reak-

tioner fra familien. Det har forværret deres mentale 

helbred og flere fortæller, at de har brugt rusmidler 

som en måde at holde de negative følelser på af-

stand. Rusmidler optræder også i et enkelt interview 

som midler til at håndtere kropsligt og følelsesmæs-

sigt ubehag efter et overgreb.

SELVMEDICINERING OG 
OVERLEVELSE PÅ GADEN
Ud af de syv interviewpersoner har seks erfarin-

ger med forskellige rusmidler såsom MDMA, Crystal 

Meth, hash, alkohol og coke. Fem af dem beskriver 

et tidligere problematisk forbrug af rusmidler, og at 

de i varierende grad stadig bruger dem. Én har tidli-

gere haft et forbrug, som vedkommende ikke fandt 

problematisk.

Rose (hun/hende) havde i en periode et problema-

tisk forhold til stoffer, som startede på et tidspunkt, 

hvor hun oplevede at blive afvist af venner og familie 

pga. hendes LGBT+ identitet:
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»Før jeg sprang ud, undertrykte jeg meget. Jeg 
havde vidst, at jeg var trans, siden jeg var helt 
ung, men da jeg var 13 år, fortalte jeg det til min 
mor, og hun reagerede ikke på en god måde. 
Jeg fortalte det også til en ven, og den ven 
fortalte det til nogle andre, hvilket 
fik mig til at holde kæft med 
det. Så jeg gjorde det, som 
mange af os gør for at 
håndtere det: tyede 
til rusmidler.«

Flere interview- 

personer har, 

som Rose, brugt 

rusmidler til at 

håndtere svæ-

re oplevelser med 

afvisning og følel-

ser af ikke at kunne 

være sig selv og blive 

accepteret som LGBT+ 

person. Loui (de/dem) for-

tæller, at de undertrykte deres 

LGBT+ identitet, hvilket gik ud over 

deres psykiske helbred, og at stoffer blev en måde 

at håndtere det på:

»På det tidspunkt havde jeg oplevet at blive 
smidt ud af min familie, fordi jeg var queer. Så 
jeg begyndte at gemme den del af mig selv væk. 
Det er ret voldeligt og skadeligt for ens psyke 
at være nødt til at gemme sig selv væk. Så jeg 
copede med stoffer.«

Andy (de/dem) blev udsat for seksuelle overgreb i 

gymnasietiden, hvilket betød, at de udviklede PTSD. 

Indtagelse af alkohol blev en måde at dulme den 

angst, som de oplevede efter overgrebene, og som 

blev forstærket af, at de ikke havde et sted at bo og 

levede på gaden. De beretter om et stort og bedø-

vende forbrug af alkohol, mens de befandt sig i en 

hjemløshedssituation: 

»Jeg brugte alkohol til at holde følelserne nede, 
alt det ubehagelige. Jeg havde rigtig meget 
PTSD efter voldtægterne og var sindssygt 
bange hele tiden. Det var også derfor, jeg drak 

så meget. Hvis man er bange for at være 
på gaden, fordi man er bange for 

mænd, så kan man drikke sig 
så tilpas fuld, at man ikke 

opdager noget.«

For Andy var alko-

hol en måde at kla-

re livet på gaden 

og håndtere den 

PTSD, som de op-

levede efter over-

grebene. De havde 

en stor frygt for at 

omgås mænd, og 

det var stressende 

og angstfuldt at op-

holde sig på gaden. Men 

når de drak sig meget fuld, 

forsvandt de følelser.

Loui (de/dem) brugte også stoffer til at forsvinde 

væk fra gadens kaos og brutale virkelighed: 

»Da jeg boede på gaden, var der aldrig ro, så 
det gav mig ro at tage stoffer. Man er jo helt 
blæst væk i hjernen og fatter ikke, hvad der 
foregår omkring én, hvilket kan være virkelig 
dejligt. Så behøver man ikke at forholde sig til 
det.«

Rusmidlerne beskrives af interviewpersonerne som 

en måde, hvorved de kunne dulme svære følelser og 

traumer samt håndtere et hårdt liv på gaden, men 

rusmidlerne optræder også som en markør for nogle 

af de sociale fællesskaber, som interviewpersoner-

ne har bevæget sig i.
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RUSMIDLER OG SOCIALE FÆLLESSKABER
Flere af interviewpersonerne fortæller, at de har været 

en del af vennegrupper og fællesskaber, hvor stoffer 

og alkohol var en stor del af det sociale samvær.

Deniz (han/ham) blev introduceret til det stimule-

rende stof ’Crystal Meth’ (Methamfetamin) gen-

nem en sexpartner, hvor de indtog det for at dyr-

ke chemsex17. Han fandt nydelse og fællesskab i et 

sexmiljø, hvor han mødte andre LGBT+ personer, og 

han beskriver sin oplevelse med stoffet som positivt, 

selvom det betød, at han mistede sit job. 

Alix (han/ham) stiftede bekendtskab med Crystal 

Meth, da han sofasurfede hos en ældre mand, som 

også var LGBT+ person. Alix omtaler introduktionen 

til stoffer i negative termer og forklarer, at han var 

for ung til at forstå konsekvenserne. Han har siden 

arbejdet hårdt for at kvitte stofferne, men det har 

været svært, fordi de har præget de miljøer, han tid-

ligere færdedes i.

I vores interviewmateriale tegner der sig netop et 

mønster, hvor rusmidler bliver en komponent i be-

stræbelserne på at undgå at sove på gaden. Inter-

viewpersoner fortæller, at de ofte kom i kontakt med 

rusmidler, fordi de opsøgte fester og brugte natte-

livet til at finde et sted at tilbringe natten. Enten ved 

at finde et sted at sove hos en af gæsterne eller ved 

at holde sig vågen så længe som muligt. Alix (han/

ham) beskriver det som både grænseoverskridende 

og stressende at søge overnatning hos personer, 

han ikke kendte i forvejen:   

»Jeg hadede virkelig at skulle spørge, om jeg 
kunne sove hos folk, men det bliver man nødt 
til. Jeg var heldig, at folk var søde, selvom det 
var ’random strangers’ […] Men det var rigtig 
stressende.«

17  Chemsex betegner indtag af stoffer i forbindelse med seksuelle oplevelser.

Andy (de/dem) brugte også fester til at få et sted at 

overnatte. De beskriver en strategi, som bestod i at 

tilbyde arrangører at blive efter festen og gøre rent 

for så at kunne sove i festlokalet. De brugte også 

bodegaer, der havde åbent hele natten, som op-

holdssteder i nattetimerne. Selvom Andy (de/dem) 

på den måde undgik at sove på gaden, skildrer de 

det som en opslidende tilværelse: 

»Jeg var en del af nogle aktivistiske grupper, 
hvor vi tog til fest nogle steder, hvor man kunne 
være den sidste, der gik og så sige: »Jeg skal 
nok gøre rent i morgen«. Så slap de andre for 
at komme dagen efter og gøre rent, og så kunne 
jeg sove der. Når jeg ikke lykkedes med det, tog 
jeg på en bodega, som lukkede kl. 5. Når den 
lukkede tog jeg en bus og køre lidt rundt indtil 
kl. 7. Så gik jeg ned og købte nogle øl, og så var 
det ligesom forfra.« 

Fordi nattelivet og fester således blev en måde at 

håndtere deres hjemløshedssituation, færdedes in-

terviewpersonerne ofte i sociale rum med stoffer og 

alkohol. Rusmidler er på den måde forbundet til en 

væsentlig overlevelsesstrategi men også et socialt 

fællesskab, og det var for nogle af interviewperso-

nerne medvirkende til, at det var svært at stoppe 

deres forbrug.

At rusmidler således er et bindeled i væsentlige so-

ciale relationer, hvad end det er for nydelse i forbin-

delse med chemsex eller samlingspunkt til fester, 

betyder også, at det indebærer en stor omvæltning 

at fjerne sig fra rusmidlerne. Andy (de/dem) be-

skriver fx, hvordan de mistede størstedelen af de-

res venner, da de stoppede med at drikke. Mange 

af vennerne havde ligeledes et usundt forhold til 

alkohol, og i bestræbelserne på at blive ædru kun-

ne Andy ikke være sammen med andre, der drak så 

meget. De fortæller desuden, at selvom de ikke har 
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drukket længe og ikke længere lever i hjemløshed, 

kan de stadig godt savne det fællesskab, som de 

havde på deres stamværtshus.

SOFASURFING OG SIKKERHED

Interviewpersonerne i denne undersøgelser er som 

andre mennesker, der rammes af hjemløshed, blevet 

konfronteret med et dyrt og svært tilgængeligt bo-

ligmarked i Danmark (Benjaminsen 2019b).  Derud-

over oplevede flere af dem homofobi og transfobi, 

som eksempelvis kom til udtryk i afslag på lejemål, 

fordi de var LGBT+ personer, eller at de måtte finde 

sig i udlejeres fobiske udtalelser og grænseoverskri-

dende adfærd.

Som nævnt i det foregående afsnit er bestræbelser 

på at undgå at skulle overnatte på gaden et centralt 

element i interviewpersonernes fortællinger om de-

res erfaringer med hjemløshed. De beskriver gaden 

som et kaotisk og usikkert sted at være, hvor de bl.a. 

oplevede vold og tilråb på grund af deres LGBT+ 

identitet. Flere interviewpersoner kan derfor beret-

te om at bevæge sig ind og ud af hjemløshedssitu-

ationer, når de undertiden kunne komme indenfor 

under yderst prekære boligforhold i form af korte 

lejemål, ofte uden lejekontrakt, udnyttende vilkår 

og boliger, som grundet kulde, snavs og forfald var 

uegnet til beboelse.

En anden strategi, som de fleste af interviewper-

sonerne forsøgte i perioder, var at mobilisere deres 

netværk. De sofasurfede hos venner og bekend-

te eller opsøgte seksuelle relationer for at have et 

sted at overnatte. I det følgende skal vi se, hvordan 

denne strategi ikke entydigt forbedrede situationen 

for interviewpersonerne og til tider indebar en for-

handling af tryghed. 

ULIGE VENSKABER
Tre af interviewpersonerne fortæller, at de i den 

første tid i hjemløshed overnattede på sofaer hos 

venner og bekendte. Andy (de/dem) er en af dem, 

og de benyttede sig især af deres venskaber til at 

komme indenfor. Men sofasurfingen slider på deres 

sociale relationer. Andy beskriver særligt den følel-

sesmæssige belastning heraf: 

»Da jeg blev hjemløs, havde jeg en periode, 
hvor jeg sov på venners sofaer. Men på et 
tidspunkt havde jeg slidt de relationer. Det 
gik rigtig meget ud over mine venskaber, at 
jeg hele tiden skulle spørge: »Må jeg sove hos 
dig?«. Jeg følte mig meget besværlig.«

Foruden en følelse af at være til besvær beskriver 

Andy en frustration forbundet med at være så af-

hængig af aftaler om overnatning for at kunne sove 

et trygt sted. Ifølge Andy var vennerne godt nok be-

vidste om deres hjemløshedssituation, men de var 

ikke altid klar over, hvor meget aftalerne om over-

natning betød. De kunne derfor finde på at aflyse 

med kort varsel:

»Folk kunne også finde på at aflyse i sidste 
øjeblik eller at være sådan: »hov jeg har glemt, 
det var i dag«. Men oppe i mit hoved havde det 
jo stået i min mentale kalender i 14 dage, at på 
den her dato havde jeg fået lov at sove der.«

Den store afhængighed af vennernes hjælp skabte 

en uligevægt i relationerne, som Andy forsøgte at 

opveje ved at skjule alvoren af deres situation:

»Jeg havde det rigtig skidt, jeg havde mange 
mareridt og sov dårligt. Og så drak jeg meget. 
Jeg var også meget ensom, fordi jeg ikke kunne 
sige til mine venner, hvordan jeg havde det. Jeg 
følte, at jeg havde en pligt til at lade som om, 
tingene var bedre, end de var, fordi ellers ville 
jeg give mine venner dårlig samvittighed.«

Mens Andy forsøgte at opretholde en facade af at 

være ‘okay’, fik de det samtidig dårligere og dårligere 

psykisk. De fortæller, at de skammede sig over deres 
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situation. De følte, at de selv var skyld hjemløsheden, 

fordi de ikke kunne tilpasse sig bedre. Og den skam, 

de oplevede, rykkede ved deres selvforståelse: 

»Jeg skammede mig. […] Jeg så mig selv som 
én, der havde styr på tingene. Så det at skulle 
erkende det [hjemløsheden], rykkede virkelig 
til min selvforståelse. Jeg tænkte også, at hvis 
ikke der var nogen af mine venner, der ville 
hjælpe mig, så var det nok også fordi, jeg ikke 
fortjente det.«

Andys erfaringer med sofasurfing blandt venner 

illustrerer, hvordan en strategi, der betød, at de 

kunne undgå at sove på gaden, samtidig indebar en 

prekær levesituation og tab af netværk. Eksemplet 

vidner også om det stigma og tabu, som til stadig-

hed omgiver hjemløshed, og selvom Andy i dag ikke 

længere lever i hjemløshed, er det kun få af deres 

nuværende venner, som de indvier i den periode af 

deres liv.

SEX FOR ET SOVESTED?
Udover at sofasurfe hos venner og bekendte, er der 

en del af interviewpersonerne, som fortæller, at de 

også finder steder at sove gennem seksuelle og ro-

mantiske relationer. Det kan være i form af sexarbej-

de, gennem dating-apps eller ved at tage kontakt til 

særlige bekendte. Loui fortæller:

»Jeg har lavet sexarbejde på forskellige 
tidspunkter i mit liv og af forskellige årsager. 
Jeg startede som 16-årig med at gøre det for 
at have et sted at sove. Jeg har gjort det for at 
få mad, og så har jeg også gjort det, fordi jeg 
synes, det var sjovt.«
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Loui (de/dem) er den eneste af interviewpersoner-

ne, som benytter betegnelsen sexarbejde, men flere 

af dem beskriver en strategisk brug og mobilisering 

af seksuelle relationer for at sikre et sted at over-

natte. Det kan være relationer, de mødte vilkårligt 

i byen eller mere målrettet via webbaserede da-

ting-platforme. Alix (han/ham) brugte eksempelvis 

dating-appen Grindr til at finde et sted at sove. Han 

beskriver ikke i detaljer interaktionerne med de per-

soner, han møder gennem Grindr, men giver udtryk 

for, at det ikke var en entydig tryg praksis, og at det 

var opslidende at skulle sætte sig selv i spil for at 

undgå at sove på gaden:

»Jeg var meget afhængig af Grindr, for det var 
ligesom det eneste middel til at finde et sted 
uden at skulle betale. Nogle gange var det 
ubehageligt, og andre gange var jeg heldig. 
Men til sidst bliver man træt af det. Det er 
udmattende.«

Andy (de/dem) fortæller, at de nogle gange kon-

taktede personer, som de vidste havde en seksuel 

eller romantisk interesse i dem, når deres venner 

aflyste aftaler i sidste øjeblik. De beskriver det som 

en taktik, der udnyttede følelser og lyst hos de på-

gældende mænd, men de fremhæver samtidig, at 

de selv var så frygtsom i de pågældende situationer, 

at de lå vågen det meste af natten:

»Nogle af de steder, jeg udnyttede for at 
få et sted at sove, var hos mænd, som jeg 
vidste havde et crush på mig. Det var dem, jeg 
ringede til klokken 4 om natten, når jeg var 
blevet brændt af af mine venner. Jeg følte, at 
jeg udnyttede de mænd, fordi de jo havde en 
seksuel interesse i mig og tænkte, at der skulle 
ske noget. Men det skulle der ikke. Samtidigt 
var jeg vildt bange for, at de forventede, at der 
skulle ske noget, og derfor følte jeg mig ikke 
tryg ved at lægge mig til at sove. Så tit lå jeg 
vågen. Men så havde jeg i det mindste et sted 
at være, og det var det vigtigste.«

Andys taktik vidner om en alvorlig men ikke desto 

mindre overvejet forhandling af tryghed, som de og 

flere andre mennesker i hjemløshed foretager som 

led i at klare tilværelsen på gaden. Det var utrygt at 

opsøge personer, de vidste var interesseret i dem, 

men de fandt det alligevel mere trygt end at sove 

på gaden.

En af interviewpersonerne fortæller også om at 

indgå i romantiske relationer for den materielle sik-

kerhed, det kan give. I et år havde personen fx en 

kæreste, som den boede hos, men primært fordi 

den manglede et sted at bo. Tilsammen med de an-

dre strategier, som interviewpersonerne benyttede 

for at sikre en seng for natten, peger det på, at der 

mangler kendskab og adgang til trygge overnat-

ningstilbud for hjemløse LGBT+ personer.

LGBT+ FÆLLESSKABER 
SOM EN RESSOURCE 

Beretninger om at være alene og føle sig ensom går 

igen i vores samtaler med interviewpersonerne. For 

flere af dem var det derfor skelsættende begiven-

heder, da de første gang mødte andre LGBT+ per-

soner, som de kunne spejle sig i, og hvor de opleve-

de en samhørighed og at blive set. 

Fire interviewpersoner fremhæver eksempelvis den 

tryghed, som de fandt i deres romantiske relationer 

med andre hjemløse LGBT+ personer. Udover kær-

lighed og intimitet søgte de trøst i kæresteforhol-

dene og fandt støtte baseret på fælles erfaringer 

med hjemløshed og med at være LGBT+ person. For 

nogle af interviewpersonerne var forholdet des-

uden et mentalt forsvarsværk mod frygten for dis-

krimination og vold. 

Men mens kæresteforholdene til hjemløse LGBT+ 

personer på den ene side beskrives som positive, var 

flere af relationerne også påvirket af de personlige 

udfordringer, som begge parter kæmpede med, 
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og som de ikke fik hjælp til at håndtere. Andys (de/

dem) relation til kæresten bar netop præg af denne 

dobbelthed: 

»[Kæresten] er den, der har kendt mig bedst. 
Vores baggrunde minder tilpas meget om 
hinanden til, at vi har kunnet forstå mange 
ting, uden at vi behøvede at sige det. Men det 
har også været svært. Vores forhold har ikke 
været nemt. Jeg har været meget ensom i det 
og har haft brug for en følelsesmæssig støtte, 
som jeg ikke har fået.«

Foruden den glæde, omsorg, intimitet og relative fy-

siske sikkerhed, som det at danne par med et andet 

menneske i hjemløshed, gav Andy, var parforholdet 

også udfordret af, at både Andy og kæresten havde 

behov for professionel hjælp og støtte.  

Interviewpersonerne betoner også betydningen af 

LGBT+ fællesskaber, hvor de andre personer ikke 

levede i hjemløshed. Loui (de/dem) beskriver, hvor-

dan mødet med en anden non-binær person blev 

startskuddet på en rejse ind i et LGBT+ miljø, hvor 

de fik en følelse af at høre til, og hvor der var plads 

til at udforske deres kønsidentitet:

»Jeg mødte den her non-binære person. Det 
var første gang, jeg mødte én, som var non-
binær. Igennem dem mødte jeg rigtig mange 
transpersoner og folk, som bare slet ikke 
skammede sig over at være queer. Det fik mig 
til at føle mig mega fri og føle mig hjemme, 
hvilket jeg ikke havde oplevet før. Jeg følte den 
her byrde blive løftet. Jeg mødte hele det her 
miljø. Der var bare en stor frihed, fordi der ikke 
var nogle grænser for, hvad køn kunne være.«

18   Drag er en kunst- og performancegenre, hvor personer gennem kostumer, hår og make-up karikerer normative forestillinger om køn. 
Drag har historisk været en central del af LGBT+ miljøet.

19  En drag-mor er en dragqueen, som indfører andre personer i drag som kunstform.

Alix (han/ham) fandt på samme måde et posi-

tivt fællesskab i LGBT+ miljøet. En sommer under 

Copenhagen Pride mødte han en dragqueen18, som 

både gav ham en tiltrængt opmærksomhed og om-

sorg: 

»[Hun] blev min drag-mor19. Det var så rart, at 
jeg fik lidt attention. Jeg følte mig bare som et 
lille menneske, der ikke var blevet set i så lang 
tid, imens jeg havde været hjemløs. Men hun 
så mig.«

Den pågældende dragqueen indviede Alix i drag-

kunsten, og faciliterede derigennem hans indgang 

til LGBT+ miljøet. Alix blev igennem hende introdu-

ceret for andre LGBT+ personer herunder menne-

sker, der ligesom ham selv er brune, og han fandt 

sig til rette blandt dem. Han blev en del af en ven-

negruppe, hvor han ikke bare kunne spejle sig i de 

andres LGBT+ identitet men også deres erfaringer 

med at være ikke-hvid i en hvid majoritetskultur. Han 

beskriver det som helende for de oplevelser med 

diskrimination, han bærer med sig i bagagen, som 

blev udløst af hans hjemløshed, hudfarve og LGBT+ 

identitet. Hans nye venner udviste en forståelse for, 

at udsathed kommer i forskellige former, fx hjem-

løshed. Og udover at dele erfaringer som LGBT+ 

personer, besad flere af dem ressourcer til at hjælpe 

ham og skubbe på for at få ham til at række ud efter 

hjælp.

Ovenstående vidner om, at mødet og relationerne 

med andre LGBT+ personer har haft en befriende 

og opbyggende betydning for interviewpersoner-

ne. Her fandt de et trygt rum, hvor de kunne leve 

og udvikle deres identitet, og hvor de oplevede et 

tilhørsforhold. Dette gjorde sig både gældende i 

nogle af interviewpersonernes romantiske relati-

oner med andre personer i hjemløshed men også i 
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fællesskaber, hvor erfaringer med hjemløshed ikke 

var en fællesnævner. Det peger på, at LGBT+ fæl-

lesskaber udgør en ressource for LGBT+ personer i 

hjemløshed. Men interviewene indikerer samtidig, at 

tilgængeligheden er udfordret. 

Flere af interviewpersonerne har givet udtrykt for, 

at det var svært at vide, hvordan de kunne blive 

en del af et LGBT+ fællesskab, imens de oplevede 

hjemløshed, og indgangen til dem har, som vi har 

set ovenfor, været resultatet af mere eller mindre 

tilfældige møder. Andy (de/dem) ville ønske, at de 

havde kendt til et sted, hvor de ville føle sig velkom-

men:

»Jeg ville ønske, at der havde været et sted, 
hvor man kunne gå hen og være. Hvor man 
vidste, at der var trygt. Et queer-sted hvor 
der var nogen, som godt kunne forstå, at man 
måske ikke selv vidste, om man var en kvinde 
eller en mand. Eller som forstod, at man i hvert 
fald ikke var hetero, uden at man nødvendigvis 
havde ordene til at beskrive præcis, hvordan 
man havde det.«

OPSAMLING:  
BETYDNINGEN AF AT HØRE TIL

Beskrivelser af homo- og transfobi, sanktioner som 

reaktion på normbrydende kønsudtryk og seksua-

litet samt opgør og opbrud præger fortællingerne 

om opvækst i denne undersøgelse. Dette kapitel har 

anskueliggjort nogle af de udstødende mekanismer, 

der er fundet sted i barndomshjemmet, som for ho-

vedparten af interviewpersonerne har resulteret i, 

at de har forladt det – enten fordi de her ikke måtte 

eller kunne udleve, hvem de er.

Hjemløsheden er indtrådt i kølvandet på en konflikt-

fyldt opvækst, hvor interviewpersonernes LGBT+ 

identitet er blevet problematiseret, og hvor LGBT+ 

identitet har været en katalysator. Vi har set, hvor-

dan enkelte er blevet sendt bort fra hjemmet, mens 

andre har forladt det, fordi det var en nødvendig-

hed for at kunne være dem, de er. 

Alkohol og stoffer bliver en udvej for nogle af in-

terviewpersonerne, om end bare for en stund, fra 

traumer og fysisk ubehag og en utryg tilværelse i 

gadehjemløshed. Rusmidlerne har dulmet de svære 

følelser og fornemmelser, og de figurerer samtidig 

som fast inventar i de sociale rum, som interview- 

personerne har opsøgt for at undslippe natten på 

gaden. Derfor har rusmidlerne også været svære 

at slippe igen. Interviewpersonernes beretninger 

vidner ligeledes om, at de har mobiliseret venner 

og romantiske bekendtskaber som en strategi til at 

komme indenfor, og i den henseende har det sociale 

netværk været en ressource. Men det er stressen-

de konstant at være på udkig efter en ny sofa at 

overnatte på, og afhængigheden har slidt på rela-

tionerne, ligesom den i nogle tilfælde har bevirket, 

at interviewpersonerne har gået på kompromis med 

egne behov, når de har lagt sig til at sove hos én, 

hvis følelser og lyst de ikke kunne gengælde.

Kapitlet har således sat streg under betydningen af 

at kunne trække på et netværk, for mennesker der 

lever i hjemløshed, men også en følelse af at høre 

til. Familiens afvisning og oplevelser af at være an-

derledes og ikke blive set eller forstået har bevirket, 

at interviewpersonerne har søgt den omsorg og 

tilhørsforhold andetsteds. I romantiske relationer 

på gaden og i LGBT+ netværk har de fundet støtte 

og mennesker, de kan spejle sig i. Og i sidstnævnte 

fællesskaber har nogle af dem fået mod og et skub 

til at søge professionel hjælp.
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»De har brug for,  
at nogen hjælper og 
støtter dem og taler 

med dem om dét  
at være LGBT+ 

person.«
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MELLEMSPIL: 

NYBRUD I DEN 
SOCIALFAGLIGE 
SELVFORTÆLLING?
Blandt de fagpersoner, vi har mødt og interviewet 

i forbindelse med dette projekt, hersker der bred 

enighed om, at socialt arbejde skal tage udgangs-

punkt i det enkelte menneskes konkrete situation, 

individuelle behov og egne ønsker. Men når det 

kommer til spørgsmålet om, hvorvidt det er me-

ningsfuldt at have et særligt fokus på LGBT+ per-

soner, synes gruppen af fagpersoner at dele sig i 

to.

Én gruppe fastholder, at køn og seksualitet ikke 

bør være udgangspunkt eller definerende for det 

sociale arbejde, og de italesætter en faglig selvfor-

tælling om, at alle mennesker, uagtet hvem de er, 

tilbydes den samme hjælp i det pågældende tilbud 

eller indsats. Den anden gruppe af fagpersoner 

forholder sig mere undersøgende til LGBT+ identi-

teter, og hvorvidt der kan være særlige udfordrin-

ger knyttet hertil. Iblandt denne gruppe ser nogle 

et akut behov for et skærpet blik og målrettede 

indsatser for bedre at kunne imødekomme grup-

pens behov.

Undersøgelsens interviewpersoner giver udtryk for, 

at relevansen af den hjælp og støtte, de har modta-

get i sociale tilbud, afhang af, hvordan personalet 

forholdt sig til deres udfordringer og støttebehov 

som LGBT+ personer. Derfor gør vi i denne del af 

rapporten ophold ved fagpersonernes perspektiv 

og fremhæver, hvorvidt og hvordan de over for os 

reflekterer over og italesætter arbejdet med LGBT+ 

personer i deres brugergruppe. Afsnittet bygger 

både på de uformelle samtaler, vi har haft med fag-

personer i forbindelse med besøg på forskellige 

hjemløsetilbud i hele landet, samt interviews med 

fire fagpersoner, som arbejder på herberger og 

natcaféer i København.

»HER BEHANDLER 
VI ALLE ENS« 

Flere af de fagpersoner, vi har mødt, udtaler varia-

tioner af formuleringen »her behandler vi alle ens« 

som led i deres beskrivelse af, hvordan de ser og går 

til deres målgruppe i det pågældende tilbud. De for-

klarer, at det for dem ikke er vigtigt at vide, hvorvidt 

en bruger af tilbuddet er mand eller kvinde, migrant, 

ung eller har grønlandsk baggrund osv.. 

Derfor spørger de som udgangspunkt heller ikke ind 

til deres brugeres køn og seksuelle orientering. An-

dre fagpersoner fortæller, at de aldrig har overvejet, 

at det kunne være relevant at arbejde med afsæt i 

LGBT+ identitet hos brugerne af tilbuddet.

Fortællingen på hjemløsetilbud om, at man bør be-

handle alle brugere på samme måde, synes at blive 

næret af en idé om, at alle mennesker i hjemløshed 

har de samme basale støttebehov. Den forestilling 

kommer til udtryk på forskellige måder blandt fag-

personerne. 
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En del af dem fortæller eksempelvis, at de er lige-

glade med, om de mennesker, de arbejder med, er 

LGBT+ personer, da de ikke betragter kønsidentitet 

og seksualitet som relevante faktorer i det social-

faglige arbejde. En af dem udtaler: 

»Her kan man gå i det tøj, som man har lyst til, 
det er vi ligeglade med.« 

Fagpersoners udtalelser om at være ’ligeglad’ med 

en eventuel LGBT+ identitet eller at reducere LGBT+ 

identitet til et spørgsmål om beklædning vidner om 

en manglende opmærksomhed på betydningen af de 

personlige, relationelle og strukturelle udfordringer, 

LGBT+ personer står overfor. Udfordringer som ellers 

kunne have relevans for den socialfaglige indsats.

Ideen om, at der er mere væsentlige behov, som 

fagpersoner må holde fokus på, kommer også til 

syne i udtalelser blandt enkelte fagpersoner, som 

direkte problematiserer at fokusere på LGBT+ iden-

titet. I deres forståelse kan det bidrage til, at hjem-

løse LGBT+ personer indtager en offerrolle. En fag-

person fortæller, at det er hendes erfaring, at der 

ofte er andre bagvedliggende faktorer, der er re-

levante, og at det er vigtigt at koncentrere sig om 

»de grundlæggende problemer« frem for de udfor-

dringer, brugerne oplever i forbindelse med deres 

LGBT+ identitet. 

Som beskrevet i litteraturgennemgangen kan en 

universel tilgang i det socialfaglige arbejde, som 

opererer ud fra en idé om, at alle mennesker i hjem-

løshed bør modtage den samme hjælp, medføre, at 

minoritetsgrupper ikke modtager den rette hjælp 

og dermed fastholdes i en udsat position. Den uni-

verselle tilgang i den socialfaglige indsats afspej-

ler en forståelse af, hvem den »almene« person i 

hjemløshed er. Det er en tematik, der også er ble-

vet beskrevet i undersøgelser af hjemløshed blandt 

kvinder, som fremhæver, at sociale indsatser ofte 

skabes på (ciskønnede og heteroseksuelle) mænds 

præmisser og behov, da denne gruppe udgør en 

majoritet i hjemløsebefolkningen, og at indsatser-

ne derfor risikerer at overse kvinders støttebehov 

(Maini-Thorsen 2018, Rådet for Socialt Udsatte 

2016).  Som vi skal se i kapitel 3, beretter flere af de 

hjemløse LGBT+ personer, vi har talt med, netop om 

at deres støttebehov ikke bliver taget seriøst, fordi 

de oplever, at de ikke passer ind i kategorien for et 

menneske i hjemløshed.

Med denne universelle tilgang til brugere i socia-

le tilbud risikerer fagpersoner at overse de særlige 

udfordringer, der kan gøre sig gældende for LGBT+ 

personer, heriblandt de forskellige former for diskri-

mination, gruppen kan være udsat for.

USYNLIGGØRELSE: »DET ER IKKE ET 
PROBLEM, VI HAR HER HOS OS«
En del af de fagpersoner, vi møder i hjemløsetilbud-

dene, fortæller, at de aldrig har overvejet, om det 

kunne være relevant at have blik for LGBT+ identitet 

hos brugerne af tilbuddet. Nogle afviser først, at de 

overhovedet møder LGBT+ personer i deres tilbud, 

men fortæller eksempelvis senere, at »der faktisk 

var en mand, som gik i dametøj« eller, at »der var to 

mænd, som vist nok var kærester«. Som beskrevet 

i litteraturgennemgangen kan fagpersoners mang-

lende blik for LGBT+ identitet blandt deres brugere 

betyde, at de ubevidst arbejder ud fra en antagelse 

om, at alle brugere er ciskønnede og heteroseksu-

elle. Det kan usynliggøre LGBT+ personers erfarin-

ger – i dette tilfælde selve deres tilstedeværelse på 

tilbuddene.

Når vi fortæller de samme fagpersoner om de be-

retninger om diskrimination og vold, som hjemløse 

LGBT+ personer har delt med os, reagerer de med 

variationer af, »det er ikke et problem, vi har her hos 

os« eller, »vores brugere er søde over for hinan-

den«. To medarbejdere på et herberg fortæller fx, at 

de ikke oplever konflikter mellem brugerne af deres 

tilbud på baggrund af seksualitet og/eller kønsi-

dentitet. Senere i samtalen refererer de dog til en 

episode på herberget, hvor en mand chikanerede en 
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ung mand, som havde haft sex med en anden mand 

på herberget, ved at bl.a. at kalde ham »bøsserøv«.

Fagpersonernes manglende blik for LGBT+ personer 

i deres tilbud, risikerer at have den konsekvens, at de 

ikke identificerer konflikter mellem brugere som ho-

mofobiske og/eller transfobiske. For at fagpersoner 

kan genkende den diskrimination, LGBT+ personer 

oplever i hjemløsetilbuddene, er det nødvendigt 

med et kendskab til tilstedeværelsen af LGBT+ per-

soner på tilbuddene og viden om, hvordan homofo-

bi og transfobi konkret kan se ud. 

EN ANDEN TILGANG: SKÆRPET 
BLIK FOR MINORITETER

Udover de fagpersoner, som udtrykker en modstand 

mod at have særlig opmærksomhed på LGBT+ per-

soner baseret på en idé om, at mennesker i hjem-

løshed bør og bliver behandlet ens, har vi også talt 

med fagpersoner, der bryder med denne tilgang. Vi 

har ikke på samme måde registreret en stærk, ens-

artet faglig fortælling, der guider denne gruppe. 

Men vi ser, at individuelle medarbejdere i forskellige 

hjemløsetilbud udtrykker en nysgerrighed og åben-

hed over for gruppen af hjemløse LGBT+ personer 

og deres situation. I nogle tilfælde besidder de også 

en specialiseret viden, som de tager med sig ind i ar-

bejdet.  

Denne blandede gruppe af fagpersoner fortæller, 

at det er vigtigt at være opmærksom på den enkel-

te brugers identitet, og at der skal være et skærpet 

blik for de minoritetspositioner, flere af dem befin-

der sig i. De mener, at anerkendelse af og respekt 

for forskellige kønsidentiteter ved brug af rette 

pronomener, en opmærksomhed på de strukturer, 

som gør at brugere marginaliseres i samfundet og i 

systemet samt en sensitivitet overfor den diskrimi-

nation, de kan møde på baggrund af deres LGBT+ 

identitet, forbedrer muligheden for at hjælpe den 

enkelte bruger. En af dem udtaler:

»Mange af dem har traumer forbundet med ikke 
at kunne få lov til at være dem, de er. Traumer 
fra at være vokset op i en familie, som ikke har 
accepteret og anerkendt, hvem de er. Der kan 
være traumer fra at blive fejlkønnet. Eller fra at 
være blevet overfaldet, når man sover på gaden 
eller blevet råbt af på gaden. Det er rigtig svært 
for de LGBT+ personer, som har de traumer med 
i bagagen. De har svært ved at se samfundet og 
mennesker, som egentlig gerne vil hjælpe dem 
på en positiv måde. Fordi de aldrig har oplevet 
det.«

Ifølge denne fagperson er det relevant at have 

kendskab til en brugers LGBT+ identitet og et sprog 

til at tale om den, da det informerer den socialfag-

lige indsats. Det kan også være i tilfælde, hvor den 

pågældende bruger udforsker eller udvikler sin køn-

sidentitet eller seksualitet:

»For nogle beboere [på herberget] er det en 
virkelig vigtig del af deres støtteforløb, fordi 
de enten er i en transitionsproces eller en 
udviklingsproces. De har brug for, at nogen 
hjælper og støtter dem og taler med dem om dét 
at være LGBT+ personer.« 

De fagpersoner, der mener, at det er relevant med 

en særlig opmærksomhed på LGBT+ personer i 

hjemløsetilbud, forholder sig generelt kritisk til en 

universel tilgang til mennesker i hjemløshed. To fag-

personer påpeger, at fagprofessionelle risikerer at 

overse de specifikke udfordringer, hjemløse LGBT+ 

personer kan opleve, hvis de ikke tør gå ind i bruger-

nes forskelligheder. Én af disse fagpersoner beto-

ner eksempelvis, hvordan et gængs ideal og selvfor-

ståelse i hjemløsetilbud omkring rummelighed kan 

ende med at negligere minoritetspersoners særlige 

erfaringer:

»Jeg synes generelt, at man taler mere om 
minoritetspersoner, end man har gjort tidligere. 
Men vi lander desværre stadig tit i den her: »Nå, 
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men det er ikke så vigtigt. Alle må være her«. 
Men så misser man jo pointen. For hvis det er 
sådan, man går til inklusion, så er det de samme 
mennesker, der bliver ekskluderet igen og igen. 
Så usynliggør man de oplevelser, folk har, og 
det er jo ikke sådan inklusion fungerer.«

Fagpersonen understreger, at hvis der skal være 

plads til alle i hjemløsetilbud, må der aktivt gøres 

plads til forskellige personers erfaringer og identite-

ter. 

HVEM STARTER SAMTALERNE, OG 
HVORNÅR ER DE RELEVANTE?
Blandt de fagpersoner, vi har talt med, er der en ge-

nerel enighed om, at man aldrig må presse bruge-

re i et tilbud til at fortælle om deres LGBT+ identi-

tet, hvis de ikke er klar eller blot ikke har lyst til det. 

Derudover er der forskellige bud på, hvordan disse 

samtaler bør opstå, og hvornår det er meningsfuldt 

at tale om LGBT+ identitet. 

To af de fire fagpersoner, vi har interviewet, mener, 

at samtalerne er relevante, men at de skal bringes 

på bane af brugerne selv, da de ikke vil stigmatisere 

brugerne yderligere. De er bange for at risikere at 

problematisere LGBT+ identiteten, og derfor und-

går de helt at italesætte den selv. En af de intervie-

wede fagpersoner fortæller da også, at vedkom-

mende indimellem oplever, at kollegaer fremhæver 

en brugers LGBT+ identitet i sammenhænge, hvor 

det ikke er relevant: 

»Nogle italesætter folks LGBT+ identitet på en 
måde, hvor jeg synes, at der er et forfejlet fokus 
på det som en udsathed i sig selv.«

I situationer, hvor en italesættelse af en persons mi-

noritetsidentitet (i forhold til køn, seksualitet, etni-

citet, nationalitet etc.) er irrelevant, kan det bidrage 

20   Andetgørelse er den proces, hvor et individ eller en gruppe fremstår som en »anden« eller »anderledes« i kraft af deres brud med en 
vilkårlig norm. Andetgørelse er forbundet med eksklusion. 

til en andetgørelse20, hvor personens afvigelse fra 

normen bliver et fokuspunkt, som har en stigmati-

serende eller udstødende effekt. 

En kønsidentitet og seksualitet, som adskiller sig fra 

majoritetens, er ikke problematisk og udgør ikke en 

udsathed i sig selv. Men som beskrevet i kapitel 2 er 

der flere sammenhænge, hvor minoritetspositionen 

i mødet med det omgivende samfund, bliver om-

drejningspunkt for familiekonflikter, udstødelse og 

diskrimination.

En fagperson, som har fokus på LGBT+ identitet i sit 

arbejde, udtaler, at det i nogle situationer kan give 

en tryghed for brugeren, at dennes LGBT+ identitet 

bliver italesat, og at det både kan være beboeren 

eller fagpersonen selv, som starter denne samtale. 

Fagpersonen mener dog også, at der er sammen-

hænge, hvor det ikke er vigtigt at vide, om en bebo-

er er LGBT+ person:

»Vi fokuserer ikke så meget på, om det er køn, 
seksualitet, identitet, men mere hvad den 
pågældende person har brug for […] Det er ikke 
alting, de skal fortælle os, hvis de ikke har lyst. 
Og hvis jeg skal hjælpe én ud i bolig, så er det 
jo fuldstændig lige meget, hvem vedkommende 
egentlig er.«

Selvom fagpersonen ser nødvendigheden af hjem-

løsetilbud, der i tilgang og sprog er inkluderende og 

anerkendende overfor LGBT+ personer, understre-

ger vedkommende i citatet ovenfor, at der er led i en 

hjemløseindsats, hvor kendskab til personens iden-

titet og sociale kategoriseringer er »lige meget« – fx 

i forbindelse med en bolig. 

Forskning fra både USA og Europa peger imidler-

tidig på, at LGBT+ personer er i særlig risiko for at 

opleve eksklusion fra boligmarkedet på grund af 
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diskrimination. Som nævnt i kapitel 2 har interview- 

personerne i denne undersøgelse ligeledes oplevet 

ikke at kunne få adgang til en stabil og sikker bo-

lig på grund af homo- og transfobi. Et skærpet blik 

for LGBT+ identitet i forbindelse med anskaffelse af 

bolig, kan derfor være relevant, da gruppen oplever 

særlige strukturelle barrierer i samfundet – også, 

men ikke kun, i forbindelse med boligmarkedet.

NOTER: SAMTALER  
OM LGBT+ IDENTITET
Undervejs i projektet har vi drøftet med fag-
personer, hvordan medarbejdere i hjemløse-
tilbud bedst starter en samtale med brugere 
om LGBT+ identitet uden at presse dem til at 
dele noget, de ikke har lyst til. Vi hører fra 
de fagpersoner, som besidder LGBT+ kompe-
tencer eller som går åbent og nysgerrigt til 
emnet, at de i mange tilfælde formår at vække 
den tillid, der skal til, for at beboerne selv har 
lyst til at fortælle om deres oplevelser som 
LGBT+ personer.

}
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»Jeg hjalp den unge transkvinde »A«, 
som boede på gaden, med at undersøge 

hendes muligheder for at komme indenfor. 
Personalet på det første herberg, vi 

besøgte, blev ved med at kalde hende 
for »ham«, selvom jeg på forhånd havde 

fortalt, hvad der var på spil. Heldigvis 
fandt vi efterfølgende et sted, hvor A blev 

mødt med en helt anden forståelse og 
sensibilitet. Her har hun boet siden.«

- Storm, gadeplansmedarbejder  
i Projekt ‘LGBT+ Hjemløshed’
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KAPITEL 3: 

HJÆLP OG SVIGT  
I SYSTEMET
De første gange et menneske i hjemløshed rækker 

ud efter hjælp, er det afgørende, at vedkommende 

oplever en reel mulighed for støtte (Wingender et 

al. 2019). Det stiller krav til medarbejdere på kom-

muner og i hjemløsetilbud om at møde hjemløse 

borgere med omsorg og anerkendelse for ikke at 

fodre den mistillid eller frygt, som for mange men-

nesker i hjemløshed kan præge relationen til det 

omgivende samfund. Som beskrevet i kapitel 1 og 

2 har LGBT+ personer, der lever i hjemløshed, ofte 

en række svære erfaringer med sig i rygsækken som 

følge af at have brudt med normer for køn og sek-

sualitet. Hos nogle af dem har erfaringerne indlejret 

sig som traumer, som sætter dem i en særligt sårbar 

position, når de rækker ud efter hjælp – eller får den 

tilbudt. Interviewpersonernes beretninger vidner 

om, at hjemløse LGBT+ personers møde med og veje 

gennem velfærdssystemet er brolagt med barrierer, 

der relaterer sig til, at de tilhører en dobbeltminori-

tet, som mange fagfolk mangler kendskab til.

I dette kapitel undersøger vi interviewpersonernes 

indledende kontakt til kommunen samt mødet med 

tilbud, fagpersoner og andre brugere på hjemløse-

området og udfolder, hvordan køn og seksualitet 

har betydning for LGBT+ personers handlerum og 

ageren i disse sammenhænge. 

Kapitlet er overvejende baseret på de interviewede 

hjemløse LGBT+ personers egne fortællinger, men 

det inddrager også erfaringer og perspektiver fra 

fagpersoner, der har været i berøring med målgrup-

pen. Kapitlet er desuden informeret af de obser-

vationer, vi har gjort os i forbindelse med besøg på 

sociale tilbud forskellige steder i landet.

KONTAKTEN MED KOMMUNEN

Fem ud af de syv hjemløse LGBT+ personer, vi har 

interviewet, fortæller, at de befandt sig i forskelli-

ge hjemløshedssituationer i lang tid, før de fik hjælp 

fra det offentlige system – nogle i flere år. Nogle 

forklarer, at de, da de blev hjemløse, ikke kendte 

til mulighederne for at få hjælp fra det offentlige, 

mens andre begrunder den manglende kontakt til 

kommunen med, at de bevidst valgte hjælpen fra. 

Det gjorde de, fordi de allerede havde haft dårli-

ge oplevelser i kontakten til myndigheder og der-

for manglede tillid til det, som flere af dem kalder 

»systemet«. Med systemet refererer interviewper-

sonerne primært til kommunale kontaktflader men 

også andre offentlige sociale- og sundhedstilbud.

Andy (de/dem) fortæller, at de først havde hen-

vendt sig til borgerservice, da de ikke havde andre 

muligheder end at sove på gaden. Op til da havde 

de overnattet hos bekendte og i forskellige kældre 

i byen for at undgå systemet og »voksne menne-

sker«:

»Jeg holdt mig bare væk fra alt, fordi jeg ikke 
ville have noget med systemet at gøre, og jeg 
ville ikke have noget med voksne at gøre. Min 
tillid til voksne var bare nul. Jeg havde været 
vant til at klare mig selv, fra jeg var ret lille. Så 
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jeg tænkte, at voksne ikke var nogle man kunne 
bruge til noget, og alle tilbud i systemet er jo på 
en eller anden måde styret af voksne.«

Alix (han/ham) vidste ikke, hvilken hjælp han kunne 

få, og hvor han skulle få den henne. I et år havde han 

således tilbragt natten hos venner, bekendte og til-

fældige fremmede, før han havde opsøgt systemet. 

Han beskriver, hvordan han i den periode fik det 

psykisk dårligere, hvilket udgjorde endnu en barrie-

re i forhold til at handle på sin situation: 

»Det er bare svært at søge hjælp, når man ikke 
har det godt. Der er så mange ting, som man 
skal have gjort, og så får man ikke gjort noget 
som helst.« 

Manglende kendskab, besværet tilgang og van-

skeligheder i kontakten til myndighedspersoner er 

en velkendt problematik blandt hjemløse borgere 

(Wingender et al. 2019, Justitia 2022, Kjørboe & 

Zaeeehparvar 2017). Interviewpersonerne i denne 

undersøgelse kæder dog i flere tilfælde den vanske-

lige kontakt, de har erfaret med systemet, sammen 

med forhold, der relaterer sig til deres LGBT+ identi-

tet eller systemets manglende kendskab til samme. 

Andy (dem/dem) fortæller: 

»Jeg kan huske en gang, hvor jeg var nede 
på borgerservice. Hun spurgte, hvor jeg havde 
adresse. Jeg sagde, at jeg havde adresse 
hjemme hos mine forældre, men at jeg boede her 
i København, og at mit liv var her. Hun sagde, 
at så hørte jeg jo til i en anden kommune, og at 
så måtte jeg tage hjem og få hjælp dér. Det var 
den eneste gang, jeg opsøgte systemet. Efter 
det tænkte jeg bare ’okay, men så vil I jo ikke 
forstå, hvad det handler om’. På det tidspunkt 
tænkte jeg, at jeg var lesbisk, og jeg prøvede 
at forklare hende, at det må man ikke være i 
mine forældres hus. Men det var som om, at hun 
mente, at så kunne jeg jo bare lade være med at 
være det [lesbisk]«.

Da Andy endelig tog kontakt til Borgerservice, 

oplevede de manglende forståelse for, at de ikke 

kunne tage tilbage til deres familie pga. deres sek-

suelle orientering og dermed en modvillighed fra 

kommunen til at se deres problem som hjemløs-

hed. Oplevelsen af manglende forståelse og villig-

hed hos medarbejdere i kommunen til at anerken-

de ens hjemløshedssituation går igen i interviewet 

med Loui (de/dem), der beretter, at de oplevede at 

blive afvist, fordi de ikke passede ind i de forvent-

ninger, myndighederne havde til, hvem en person, 

der oplever hjemløshed, er:

»Når jeg ringede til kommunen og spurgte om 
hjælp, sagde de, at de ikke kunne hjælpe mig, 
fordi jeg ikke var en gammel mand.«

Rose (hun/hende) havde en oplevelse af, at hendes 

transidentitet påvirkede hendes muligheder for at 

få hjælp. Hendes cpr-nummer stemte ikke overens 

med hendes kvindelige kønsidentitet, og det skabte 

en barriere i mødet med borgerservice:  

»Jeg havde make-up på, og der står i mine 
papirer, at jeg er en mand. Den eneste grund 
jeg kan se til, at de sagde nej, var fordi 
deres fordomme afgjorde, at jeg ikke var 
værdig til hjælp. Det var først, da jeg sov i en 
parkeringskælder, at jeg endelig fik hjælp og at 
folk viste lidt interesse for mig«

I de ovenstående eksempler beskriver intervie-

wpersonerne møder med myndighedspersoner, 

hvor de ikke oplevede, at deres situation blev taget 

alvorligt. De følte sig afvist af grunde, der relatere-

de sig til deres LGBT+ identitet, og det fik konse-

kvenser for deres konkrete situation og overlevel-

sesstrategier. Andy blev i København men opsøgte 

ikke hjælp hos kommunen igen. Der gik flere år, før 

Loui genoptog kontakten med systemet. Og Rose 

oplevede, at hjælpen først indtraf, da hun endte 

på gaden og altså langt senere, end hun havde 

brug for.
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MØDET MED INSTITUTIONEN 

Mens der således eksisterer en række barrierer for, 

at hjemløse LGBT+ personer bliver bekendt med 

og siden visiteres til et hjælpetilbud, ser vi i denne 

undersøgelse, at adgangen til og veje gennem de 

konkrete hjemløseinstitutioner også kompliceres af 

forhold, der relaterer sig til LGBT+ identitet. 

ADGANG: REGLER OG 
FORVENTNINGER TIL KØN
I forbindelse med vores besøg på hjemløsetilbud, og 

i vores samtaler med fagpersonerne, har vi erfaret, at 

der i nogle tilbud hersker rammer og regler samt nor-

mer for og forventninger til adfærd, køn og seksualitet, 

som udfordrer tilgængeligheden for LGBT+ personer.

Adgangsprocedurer på kønsspecifikke tilbud er fx et 

tema, der går igen i interviews med både de hjemlø-

se LGBT+ personer og med fagpersoner. I de sam-

menhænge er det konkret kvindespecifikke tilbud, 

som er omdrejningspunktet, og interviewpersoner-

ne reflekterer over, hvorvidt disse tilbud egentligt 

formår eller er gearet til at rumme transkvinder og 

non-binære personer.

På nogle kvindespecifikke tilbud er det cpr-numme-

ret, der er afgørende for, om en person kan komme 

ind. Hvis en person har et cpr-nummer, som slutter 

på et lige tal, er vedkommende juridisk set en kvin-

de og vil derfor have adgang til disse tilbud. Nogle 

af de fagpersoner, vi har talt med, mener, at denne 

regel er for firkantet, da transpersoner kan komme 

i klemme. De forklarer, at hjemløse transpersoner 

ofte ikke vil være et sted i deres liv, hvor de har over-

skud til at gå i gang med den juridiske proces, det 

kræver at skifte deres cpr-nummer.

I andre kvindespecifikke tilbud baserer adgangs-

kravet sig på, hvilket køn personen identificerer sig 

som, hvorfor alle, som identificerer sig som kvinde, 

derfor i princippet har adgang til tilbuddet. 

Uanset de formelle adgangskrav indikerer intervie-

wene dog, at der hersker en mere eller mindre udtalt 

forventning om, at en person skal »ligne en kvinde« 

for at kunne benytte et kvindespecifikt tilbud. Fle-

re fagpersoner fra kvindespecifikke tilbud fortæller 

eksempelvis, at krav til kønsudtryk og femininitet 

har en betydning for, om transkvinder reelt kan få 

adgang, og om de bliver accepteret af de andre bru-

gere – krav som ikke gør sig gældende for cis-kvin-

der. En fagperson udtaler:

»Det er som om, transkønnede kvinder virkelig 
skylder at udtrykke sig feminint. For der er 
ikke nogen, der siger noget til, at en ciskønnet 
kvinde ikke går med makeup, har kort hår eller 
går i jeans og hættetrøje.«

Forventninger til transkvinder om, at de skal udtryk-

ke sig feminint for at kunne færdes i et kvindespe-

cifikt tilbud, kan skabe barrierer for de transkvinder, 

som enten ikke ønsker eller ikke har mulighed for at 

præsentere sig på en måde, som vurderes feminint.  

Det kan fx ramme de transkvinder, der er i en tid-

lig fase i deres transitionsproces, eller som af deres 

omgivelser stadig læses som ’mand’.

Flere fagpersoner begrunder forventningen til 

transkønnede personers feminine kønsudtryk med, 

at det kan skabe uro på det pågældende tilbud, hvis 

de indskriver en kvinde, som »ligner en mand«, og at 

det kan sætte vedkommende i en mere udsat positi-

on blandt de andre beboere:

»Hvis der kom en person, som fuldstændig 
lignede en mand, men som havde skiftet sit 
cpr-nummer og sagde, »jeg er en kvinde«, så 
tror jeg faktisk ikke, at jeg havde indskrevet 
personen. Jeg tror, man bliver alt for sårbar i 
den situation.«

Én fagperson påpeger, at mange af kvinderne på 

et konkret kønsspecifikt tilbud har oplevet vold og 

seksuelle overgreb begået af mænd, og at det der-

47



for kan være svært for dem at opholde sig eller bo 

sammen med en person, de aflæser som mand. Fag-

personen fortæller, at det kan være en udfordring i 

det sociale arbejde både at imødekomme behove-

ne hos de kvinder, som har været udsat for vold og 

overgreb af mænd, og behovet hos transkvinder, 

som ikke passerer21 som kvinder, men som har brug 

for at være i et skærmet tilbud, hvor de får mulighed 

for at udleve deres kønsidentitet i tryggere rammer.

I indeværende undersøgelse har vi også været i kon-

takt med medarbejdere på tilbud, som tager imod 

alle kvinder uanset kønsudtryk eller cpr-nummer. 

Det er værd at bemærke, at de ikke ser ovenståen-

de problematikker som et omfattende problem. De 

beskriver, hvordan de i konfliktsituationer, som de 

understreger godt kan opstå, forsøger at akkom-

modere begge parter, så alles behov for tryghed 

bliver opfyldt bedst muligt. Det kan fx være ved at 

give kvinderne mulighed for at være fysisk adskilt på 

stedet.

DISKRIMINATION OG FRYGT
Det er forskelligt, hvorvidt de hjemløse LGBT+ per-

soner, vi har talt med, har oplevet negative reaktio-

ner fra andre brugere på hjemløsetilbud på grund af 

deres LGBT+ identitet. En interviewperson fortæl-

ler, at han ikke har oplevet, at de andre beboere på 

det herberg, hvor han bor, har reageret på, at han er 

homoseksuel. Han tilføjer dog, at han ikke har meget 

med de andre beboere at gøre men mest holder sig 

for sig selv. 

Fem af de syv hjemløse LGBT+ interviewpersoner 

udtrykker en generel frygt for at opleve diskrimina-

tion samt verbale og fysiske overgreb på baggrund 

af deres LGBT+ identitet.

Andy (de/dem) er én af de interviewpersoner, der 

slet ikke benyttede sig af hjemløsetilbud. De beskri-

21  Det at passere henviser til, hvorvidt en person bliver opfattet som ciskønnet af omverden. Hvis en transkvinde passerer, betyder det, at 
hun af omverden vil blive set som en ciskønnet kvinde. Det at passere kan skærme transpersonerne for diskrimination.

ver en frygtsom tilværelse i hjemløshed, hvor de bl.a. 

søgte ly for natten i kælderrum, fordi de ikke turde 

opsøge sociale tilbud af frygt for at blive udsat for 

vold eller overgreb:

»Jeg var sindssygt bange hele tiden. Bange for 
mænd. Bange for de sociale tilbud. Jeg vidste, 
at folk så mig som lesbisk, og min erfaring var, at 
det gjorde mig udsat. Og uanset hvor meget jeg 
prøvede at lade som om, jeg var hetero, så var 
der ikke nogen, der troede på det. Jeg vidste, 
at det var farligt generelt at være i verden som 
én, der ikke var hetero, og én hvis køn folk ikke 
rigtig kunne finde ud af.«

Også Loui (de/dem) giver udtryk for en frygt for-

bundet med at være LGBT+ person på sociale til-

bud. De beskriver en bekymring ved de andre be-

boeres holdning til deres LGBT+ identitet, og at 

denne er uagtet personalets eventuelle gode in-

tentioner: 

»Uanset hvor meget personalet gerne vil gøre 
deres bedste og gerne vil lytte, så kan de jo 
ikke ændre beboernes perspektiv og deres 
holdninger, eller hvordan de opfører sig overfor 
mig, fordi jeg er en queer-person. Det føles 
utrygt og usikkert at bo og gå rundt her.«

En del af de fagpersoner, vi har talt med, bekræfter, 

at normer for køn og seksualitet i hjemløsetilbud-

dene kan komme til udtryk i transfobisk eller homo-

fobisk sprogbrug hos andre brugere, som påvirker 

hjemløse LGBT+ personers tryghed og generelle 

trivsel disse steder. De forklarer, at selvom perso-

nalet er opmærksomme på og arbejder for at gøre 

tilbud mere trygge for LGBT+ personer, eksempelvis 

ved at påtale og afbryde transfobiske ytringer, så 

kan de i sidste ende ikke styre, hvad de andre bru-

gere eller beboere siger og gør, når personalet ikke 

48



er i nærheden – diskriminationen kan blot rykke ud 

på gaden eller ind på værelserne. 

Fagpersonerne beretter også, at de har observe-

ret, at brugeres LGBT+ identitet pludseligt kan blive 

fremhævet og brugt negativt mod personen i kon-

fliktsituationer med andre brugere. Trans- og ho-

mofobiske ytringer og konflikter på herberger og i 

andre hjemløsetilbud afspejler en cisheteronorma-

tiv samfundsstruktur. Den fastholder LGBT+ perso-

ner i en marginaliseret position - både i samfundet 

som helhed, inden for deres familier, på bolig- og 

arbejdsmarkedet og inden for hjemløsetilbud (Shel-

ton 2022). 

VOLD OG VERBALE OVERFALD
Interviewene i indeværende undersøgelse tegner 

et billede af, at de hjemløse LGBT+ personers frygt 

for repressalier, udløst af deres LGBT+ identitet, 

udspringer af tidligere erfaringer med afvisning og 

diskrimination – både fra deres familie, offentlige 

myndigheder og andre personer – og af at de er ble-

vet udsat for transfobisk og/eller homofobisk moti-

veret vold og verbale overfald. Ikke mindst mens de 

levede i hjemløshed. 

To af interviewpersonerne fortæller fx, at de i den 

periode, hvor de levede på gaden, ofte oplevede til-

råb, trusler eller endda at blive sparket til, imens de 

sov: 

»De sidste par måneder blev vi nok truet to 
gange dagligt. Mange af truslerne var, fordi 
vi er queer og hjemløse – formentlig dem alle 
sammen.« 

»Vi er blevet truet adskillige gange den 
her måned. Ikke en eneste gang var vi dem, 
der startede konflikten. Så på et tidspunkt 
begynder man at se sammenhængen og indse, 
at det tydeligvis handler om, hvem vi er, og det 
par vi er.«

Andy (de/dem) fortæller om lignende oplevelser 

med diskrimination og vold, og at det, som nævnt 

tidligere, afholdt dem fra at opsøge sociale tilbud: 

»Selv de gange hvor jeg overvejede at opsøge 
steder, hvor jeg vidste, at man kunne få mad, 
så turde jeg ikke. For så skulle jeg […] møde 
alt det, jeg var vant til, når folk læser mig som 
lesbisk. Det blev bare for uoverskueligt. Det 
føltes ikke trygt. Folk har jo tit råbt efter mig på 
gaden. Jeg er også blevet overfaldet to gange, 
fået kastet øl efter mig og sådan nogle ting.«

Loui (de/dem) er åben omkring sin LGBT+ identitet 

på det herberg, hvor de bor, men beskriver, hvordan 

de prøver at undgå tilbuddets fællesfaciliteter, for-

di det føles usikkert og utrygt at være der. Det er 

en utryghed, der bl.a. er blevet fodret af en konkret 

hændelse: 

»Jeg kan ikke engang gå på toilettet uden 
at skulle dele det med nogen, der er queer-
fobiske. Jeg kan ikke engang gå ned i køkkenet 
og lave noget mad. Det er meget usikkert 
og meget utrygt. Min medbeboer er blevet 
overfaldet af en af dem, der stadigvæk bor der, 
fordi hun er trans.«

Foruden de fysiske overfald og verbale overfus-

ninger, interviewpersonerne oplever på egen krop, 

overværer de lignende hændelser ske for andre 

LGBT+ personer i hjemløshed. Flere af de fagperso-

ner, vi har talt med, fortæller også, at LGBT+ per-

soner, især transkvinder, i deres erfaring er særligt 

udsatte for overgreb – både på gaden og på her-

bergerne. 

Interviewpersonernes frygt for og reelle oplevelser 

med diskrimination og vold har betydning for de-

res muligheder for at komme igennem dagen og for 

at ændre på deres hjemløshedssituation. I løbet af 

denne undersøgelse har vi talt med enkelte LGBT+ 

personer, der har holdt deres LGBT+ identitet skjult 
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i deres færden blandt andre hjemløse borgere på 

gaden og i institutionerne. For de fleste af vores in-

terviewpersoner gjorde det sig imidlertid gælden-

de, at de enten ikke ønskede eller kunne skjule deres 

LGBT+ identitet.  I stedet var deres strategi at holde 

sig for sig selv og forsøge at undgå fællesrum på 

herberger og andre hjemløsetilbud eller, som Andy, 

helt at undgå at komme på disse steder.

Det er Projekt Udenfors erfaring, at der blandt 

den brede hjemløsebefolkning i Danmark er nogle 

borgere, der vælger at trække sig tilbage i hjem-

løsetilbud, nogle der er selektive i forhold til de 

tilbud, de opsøger, eller nogle som decideret væl-

ger overnatnings- og botilbud fra, fordi de fx fin-

der disse steder for kaotiske eller utrygge (Projekt 

Udenfor 2021). For hjemløse LGBT+ personer er 

der, som interviewpersonerne i denne undersø-

gelse bekræfter, endnu en potentiel udstødende 

faktor på spil, som består i deres position som en 

minoritet i minoriteten. Deres LGBT+ identitet for-

drer en konstant agtpågivenhed, da de på grund 

af tidligere oplevelser med diskrimination og vold 

forventer mere af det samme på sociale tilbud, og 

det har betydning for deres trivsel og mulighed for 

at modtage hjælp.

RELATIONEN TIL 
PERSONALE: FAGFOLKS 
LGBT+ KOMPETENCER 

Vores møder med hjemløseaktører flere steder i 

landet har anskueliggjort, at der er stor forskel på, 

hvorvidt og i hvilken grad ledere og fagpersoner 

på tilbud til mennesker i hjemløshed har viden om 

og erfaringer med at arbejde med LGBT+ personer. 

Som vi beskrev i ’Mellemspillet’, er det ligeledes for-

skelligt, hvorvidt medarbejderne på de forskellige 

tilbud opfatter det som vigtigt at have viden om og 

skærpet fokus på LGBT+ identitet. I vores interview 

med hjemløse LGBT+ personer samt fagpersoner, 

fremgår det dog tydeligt, at personalets LGBT+ 

kompetencer kan have stor betydning for den so-

ciale indsats.

Loui (de/dem), som er nonbinær, har negative er-

faringer fra flere forskellige herberger. De fortæller 

om ét af disse steder, hvor de ender med at blive 

smidt ud, fordi relationen til herbergets medarbej-

dere går i hårdknude: 

»Jeg kom til herberget direkte fra gaden. Så 
jeg var i en meget udsat situation og meget 
stresset. Og jeg sagde: »Det er meget vigtigt 
for mig, at I bruger mine rigtige pronomener, 
som er de/dem, og mit rigtige navn, selvom der 
står noget andet i systemet«. Men de kunne 
ikke finde ud af at bruge mit rigtige navn, de 
kunne heller ikke finde ud af at bruge mine 
rigtige pronomener. Så jeg kontaktede [en 
LGBT+ organisation] og så kom de for at holde 
møde med dem [medarbejderne på herberget]. 
Vi havde også telefonmøder med dem, og vi 
havde så utroligt mange samtaler med dem. 
Men der var bare ikke plads til mig på nogen 
måde. Jo flere samtaler vi havde med dem, jo 
mere aggressive blev de overfor os. […] Det 
endte med, at jeg blev smidt ud, fordi de sagde, 
at jeg ikke samarbejdede med dem.« 
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På tidspunktet for interviewet bor Loui på et her-

berg, hvor de har haft en helt anden positiv, oplevel-

se end den, som de beskriver i citatet. Louis nuvæ-

rende kontaktperson havde ikke nogen erfaringer 

med at arbejde med LGBT+ personer, da de mødtes 

på herberget. Men ifølge Loui gik hun åbent til em-

net med en nysgerrighed og erkendelse af sin egen 

manglende viden. Denne indstilling blev afgørende 

for deres relation og Louis oplevelse af at blive mødt 

på en positiv måde:

»Hun er ligesom en svamp, hun vil bare virkelig 
gerne lære. Jeg startede bare med at fortælle 
hende alt, hvad jeg vidste på det tidspunkt, og 
hvordan jeg havde brug for, at hun behandlede 
mig. Og så har hun selv taget opgaven på sig 
og uddannet sig selv. Jeg kan mærke, at hun 
er meget engageret og interesseret og også 
meget respektfuld omkring det. Det er jeg 
meget taknemmelig for.«

Det er ifølge Loui dog ikke alle medarbejdere på her-

berget, der udviser samme interesse for at forstå og 

imødekomme dem som LGBT+ person. Tværtimod. 

Loui beskriver det som trættende konstant at skulle 

italesætte deres egen identitet som non-binær og 

forsøge at sikre, at personalet ikke fejlkønner dem:

»Jeg kan ikke overskue at have den her 
samtale og ’komme ud’ konstant. Det er jo ikke 
bare sådan noget, jeg gør én gang, det sker jo 
nærmest fucking hver dag. Én af dem, der ikke 
kan finde ud af det, han har seriøst kendt mig 
i snart fire år. Han kender godt mine rigtige 
pronomener. Hundrede procent. Han er bare 
irriterende. På et eller andet tidspunkt må man 
også bare være sådan: »Okay, du gider faktisk 
bare ikke at lære det.« Men det er ubehageligt, 
fordi han arbejder jo ligesom der, hvor jeg bor.«

22	 		Binære	transpersoner	er	transpersoner,	som	identificerer	sig	med	et	af	de	to	binære	køn	’mand’	og	’kvinde’.	Binære	transpersoner	er	
således transmænd eller transkvinder.

Særligt de nonbinære interviewpersoner beskriver 

det som et væsentligt problem, når fagpersoner på 

hjemløsetilbud enten ikke ved, hvordan man bru-

ger pronomenerne de/dem, eller ikke forstår eller 

accepterer betydningen af at tiltale dem korrekt. 

Fagpersoners forkerte brug af pronomener gene-

rer dog også de interviewpersoner, der er binære22 

transpersoner, og har stor betydning for, om de fø-

ler sig velkomne og trygge i et tilbud. Det var fx til-

fældet i Projekt Udenfors socialfaglige forløb med 

en ung transkvinde, som beskrives på side 44.

Problematikken med pronomener bliver også un-

derstreget af fagpersoner, som har erfaret, at det er 

vigtigt at kende til og anvende brugeres pronome-

ner korrekt for at kunne opbygge en god relation. Én 

fagperson fortæller fx, at der blandt vedkommen-

des kollegaer ofte italesættes en idé om, at det er 

meget svært at bruge pronomenerne ’de/dem’ om 

brugere:

»En af de personer, jeg arbejder med, har fortalt 
mig, at det andet personale ikke kunne finde ud af 
det med pronomener. Det gjorde, at sagsarbejdet 
blev svært. For de havde ikke lyst til at åbne sig 
op over for personalet, fordi det var svært, når 
der hele tiden blev fucked op i pronomenerne. 
Jeg synes desværre godt, at fortællingen blandt 
personalet kan være: »Oj! Nej! Det er da næsten 
ikke til at overskue. Hvordan skal jeg nogensinde 
finde ud af det?«»

Ifølge fagpersonen reagerer den pågældende bru-

ger i citatet ovenfor på personalets manglende evne 

eller villighed til at benytte vedkommendes prono-

mener. Det får den konsekvens, at brugeren ikke 

ønsker at dele sine erfaringer med personalet, og de 

manglende LGBT+ kompetencer bliver således en 

barriere for den sociale indsats. 
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Betydningen af personalets LGBT+ kompetencer, 

herunder forstand på pronomener, bliver under-

streget af flere af de hjemløse LGBT+ personer, vi 

har talt med. Interviewpersonen Alix (han/ham) sør-

ger for at italesætte sin LGBT+ identitet tydeligt i de 

hjemløsetilbud, hvor han kommer for at teste ram-

merne for rummeligheden hos personalet. På den 

måde kan han nemlig vælge de steder fra, hvor de 

ikke vil anerkende eller respektere hans identitet:

»I forhold til de ansatte, så sagde jeg det til 
at starte med til hver samtale, at jeg er queer, 
og at det skal de være indforstået med. Hvis de 
ikke er dét, så vil jeg i hvert fald ikke være der.«

De hjemløse LGBT+ personer efterspørger hjemlø-

setilbud, der henvender sig specifikt til LGBT+ per-

soner. Én interviewperson foreslår eksempelvis et 

tilbud, hvor både brugere og personale er LGBT+ 

personer:

»Jeg synes, at der skulle være et queer-
herberg, som specifikt er til os, og hvor vi ved, 
at dem vi bor sammen med og dem, der arbejder 
der, alle sammen er queer. Det kunne skabe en 
enorm tryghed og sikkerhed, hvis dem, som man 
bor sammen med, har forståelse og ikke had 
over for hinandens queerhed […] Hvis de, der 
arbejder der, også er LGBTQIA+ mennesker, vil 
det gøre, at man som udsat eller hjemløs queer 
ikke behøver bruge sine kræfter på konstant 
at skulle forklare sine udfordringer som queer 
person.«

Interviewpersonernes fortællinger vidner om, hvor-

dan manglende interesse i og viden om LGBT+ in-

kluderende sprogbrug kan blive udstødende me-

kanismer i hjemløsetilbud. Når LGBT+ personer ikke 

23   Hormonbehandling er i denne sammenhæng behandling med kønshormoner, som nogle transpersoner får med det formål at ændre 
kroppen således, at den stemmer bedre overens med deres kønsidentitet.

24   Kønsbekræftende kirurgi er kirurgi, som har det formål at ændre kroppen, således at den stemmer bedre overens med personens køn-
sidentitet. Kønsbekræftende kirurgi kan bl.a. indbefatte kirurgi på kønsorganerne, fjernelse af brystvæv eller ansigtskirurgi.

bliver anerkendt for dem, de er, kan det føre til, at 

de trækker sig tilbage, eller at der opstår konflikter 

på tilbuddet, og det kan resultere i, at de forlader 

stedet. For Loui (de/dem) endte en sådan konflikt 

med, at de blev smidt ud. Samtidig vidner intervie-

wene om, at fagprofessionelle med en nysgerrighed 

og evnerne til at flytte sig professionelt kan bidrage 

til at skabe tryggere rammer og bedre relationer. 

ADGANGEN TIL 
TRANSSPECIFIKKE 
SUNDHEDSYDELSER

Flere af de hjemløse transpersoner, som vi har inter-

viewet, fortæller om udfordringer forbundet med 

at få adgang til sundhedsydelser, der knytter sig til 

deres transidentitet, navnligt hormonbehandling23. 

For mange nonbinære og transpersoner er det es-

sentielt at kunne få adgang til transspecifikke sund-

hedsydelser såsom hormonbehandling og/eller for-

skellige former for kønsbekræftende kirurgi24. Disse 

sundhedsydelser kan være afgørende for deres fy-

siske og psykiske trivsel. Men den livssituation, som 

mange hjemløse LGBT+ personer står i, kan gøre 

vejen til transspecifik behandling lang og besværlig. 

Billie (hun/hende) er statsborger i et andet euro-

pæisk land, hvor hun i fire år havde adgang til hor-

moner ved at købe dem på nettet. Da hun kom til 

Danmark, var det ikke længere muligt for hende at 

skaffe hormonerne selv. Billie oplevede dog også, 

at hendes adgang til hormonbehandlingen igen-

nem det danske sundhedsvæsen blev kompliceret 

af hendes manglende cpr-nummer. Hun havde kun 

adgang til akutbehandling i sundhedsvæsnet, hvil-

ket de sundhedspersoner, hun opsøgte, vurderede 

ikke inkluderede hormonbehandling:
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NOTER: BEHOV FOR  
PRONOMENKYNDIGT PERSONALE

Det kan være vigtigt for transpersoners oplevelse 
af at blive anerkendt og respekteret, at fag-
personer er bevidste om, at ikke alle mennesker 
identificerer sig med det køn, de er blevet tildelt 
ved fødslen, og forstår, at man ikke nødvendigvis 
kan se, hvilket køn en person har. 

Kendskab til pronomener, og en vilje til at bruge 
dem korrekt, er væsentlige kompetencer i det 
sociale arbejde. Gruppen har behov for at blive 
omtalt og tiltalt på måder, som gør, at de føler 
sig mødt og accepteret.

Selvom vi noterer os en stigende opmærksomhed 
på skæringspunktet mellem LGBT+ identitet og 
hjemløshed, ser vi samtidig, at der stadig ligger 
et stort »forklarings- og uddannelsesansvar« 
hos LGBT+ personerne selv i mødet med persona-
le på hjemløsetilbud. Her oplever de fx at skulle 
klæde personalet på ved at lære dem om brugen 
af pronomener og forklare, hvorfor det er vigtigt 
for dem at blive refereret og talt til korrekt. Det 
ansvar præsenterer en ekstra byrde for en gruppe 
mennesker, der i forvejen kæmper med hjemløs-
hed og de udstødende faktorer, der relaterer sig 
til det at have en normbrydende identitet i sam-
fundet.

}
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»Jeg har være på hormoner, siden jeg var ca. 16 
år. Så det at stoppe hormonbehandlingen har 
være fysisk og mentalt frustrerende og meget 
ubehageligt. De her sidste tre måneder, hvor 
jeg har været uden dem [hormoner], har tæret 
på kræfterne, især mentalt«

Da vi møder Billie, lever hun på gaden. Den mang-

lende hormonbehandling har haft så negativ en 

indvirkning på hendes mentale helbred, at hendes 

primære fokus er at genoptage behandlingen. Ind-

til det sker, har hun ikke overskud til at forsøge at 

ændre sin situation som hjemløs. Hendes krop er 

begyndt at detransitionere25, og det skaber både 

ubehag og stress for hende. Efter mange overve-

jelser vælger hun derfor at forlade Danmark og sin 

partner i håbet om at få adgang til hormonbehand-

ling i et andet land.

NORMER I SUNDHEDSVÆSENET
Rose (hun/hende) har i mange år ønsket hormon-

behandling. Hun har tidligere forsøgt at få adgang 

til behandlingen og har været til fem udredende 

samtaler med Sexologisk klinik, som varetager hor-

monbehandling af transpersoner under 18 år. Rose 

beskriver møderne som ubehagelige, da hun genta-

gende gange måtte forklare og forsvare sin kønsi-

dentitet. Rose har vidst, at hun var transkønnet, si-

den hun var helt ung, og det har været ubehageligt 

og grænseoverskridende for hende om og om igen 

at skulle overbevise behandlerne om dette. Hun 

missede sin sjette aftale, og da klinikken ikke ville 

godtage hendes grund til at være udeblevet, følte 

hun sig mistænkeliggjort og dårligt behandlet:

»[…] de blev ved med at prøve at få mig til 
at sige ting, som betød, at de ikke behøvede 

25   Medicinsk transition er en proces, hvor man gennem medicinske indgreb såsom behandling med kønshormon eller kirurgi ændrer krop-
pen, så den stemmer bedre overens med ens kønsidentitet. At detransitionere henviser til den modsatte proces, hvor kroppen ændres 
tilbage til dens oprindelige udgangspunkt. Hvis en transperson, som har været på kønshormoner i længere tid, stopper denne behand-
ling, vil personens krop begynde at ændre sig tilbage til udgangspunktet. Det er dog ikke alle ændringer ved medicinsk transition, som 
er reversible.

at give mig behandling. Jeg følte, at jeg blev 
udsat for gaslighting af de her mennesker«  

Rose undlod at kontakte klinikken i en længere peri-

ode, og hendes udredningsforløb blev afbrudt.

For mange transpersoner kræver det både energi og 

mentalt overskud at skulle møde op til samtaler i for-

bindelse med adgangen til medicinsk transition. Hos 

Center for Kønsidentitet i København omhandler 

de indledende samtaler bl.a. emner som »Opvækst 

og familieforhold, tidligere kontakt til psykiatri eller 

psykolog og evt. brug af rusmidler« (Rigshospitalet, 

Delamare et al. 2021, Amnesty International 2016). 

For personer, som Rose, der har negative oplevel-

ser med familie og psykisk helbred i bagagen, er der 

særligt meget på spil. Derudover kræver forløbet 

en vis mødestabilitet, som kan være svær at forene 

med en tilværelse i hjemløshed. Rose fortæller da 

også, at hun oplevede at hendes adgang til hor-

monbehandling afhang af, hvorvidt hun levede op 

til behandlernes forventninger om et »normalt« og 

»stabilt« liv:

»De sagde til mig: ‘Lev det her liv, som vi synes 
er normalt. Få et job. For vi vil ikke give dig 
medicin, før du er stabil’. Men jeg er ikke stabil 
uden medicinen. En af grundene til, at jeg har 
svært ved at komme på arbejde eller bare at tale 
med andre, er, at jeg har dysfori. Det skal jeg 
deale med hver eneste dag.«

Rose fortæller, at dysforien tærer på hendes men-

tale overskud og hæmmer hende i hverdagen. Hun 

oplever, at der opstår en »ond cirkel«, hvor hun ikke 

kan få adgang til den behandling, der kan hjælpe 

hende med at skabe stabilitet, fordi hun endnu ikke 
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har den stabilitet, som sundhedspersonalet mener, 

behandlingen kræver.

SILOTÆNKNING 
Som beskrevet i kapitel 2 bruger flere af intervie-

wpersonerne stoffer og alkohol som midler til at 

lægge en dæmper på de svære oplevelser, de bærer 

med sig. Men også til at dulme det kropslige ubehag 

og den dysfori, som flere af de transpersoner, vi har 

talt med, oplever. Andy (de/dem) fortæller, at de 

drak alkohol for at undgå at mærke deres krop:

»Jeg drak jo også meget, fordi jeg et eller 
andet sted havde det fucked med min krop. 

Da jeg kom på antabus, begyndte jeg ligesom 
at mærke min krop igen og mærke, hvad der 
foregik i den. Og at noget af ubehaget ikke 
kun kom fra voldtægterne, men faktisk havde 
været der hele tiden, siden jeg var barn. Jeg 
begyndte at kunne mærke alle de ubehagelige 
følelser og havde ikke noget at lukke det ned 
med. Så kunne jeg heller ikke rigtig ignorere 
det længere.«

Når det vurderes om ansøgere kan blive godkendt 

til hormonbehandling, kan dét at have et rusmid-

delforbrug være en faktor, som vægtes negativt 

i vurderingen. Men for Andy er det netop bl.a. den 

manglende hormonbehandling og den tilhørende 

dysfori, der er udslagsgivende for deres rusmiddel-

forbrug.

Andy forklarer endvidere, hvordan deres mulighed 

for at modtage hormonbehandling som en del af 

deres transitionsproces blev vanskeliggjort af, at de 

havde det psykisk dårligt. De fik at vide, at de først 

kunne blive henvist til Center for Kønsidentitet, når 

de havde været i behandling for PTSD; en diagnose 

de havde fået efter at være blevet udsat for seksu-

elle overgreb. Men i psykiatrien så de anderledes på 

det:

»Jeg blev lidt halvt afvist, for de synes ligesom, 
problemet var, at jeg var weird, og at jeg var 
trans, og ikke så meget at jeg havde PTSD. 
Men de skulle jo tilbyde mig behandling, fordi 
jeg bon’ede ud på alle parametre. Så jeg blev 
sendt til nogle psykologsamtaler med én, som 
ikke vidste noget, hverken om PTSD eller om 
det at være trans, så det havde ikke en så god 
effekt.«

Andy oplevede, at den manglende viden om LGBT+ 

identitet og særligt om det at være transperson 

gjorde, at deres PTSD ikke blev taget alvorligt. Sam-

tidig vanskeliggjorde Andys alkoholforbrug be-

handlingen i psykiatrien: 

FAKTA

I Danmark har transpersoner adgang til hor-
monbehandling gennem ét af de tre centre for 
kønsidentitet som ligger i hhv. København, 
Odense og Aalborg. Tidligere kunne de få 
hormoner gennem praktiserende læge, men i 
2014 blev adgangen centraliseret hos Sexolo-
gisk Klinik i København, og i 2019 blev hor-
monbehandlingen flyttet til de to nyoprette-
de Centre for Kønsidentitet i København og 
Aalborg. Senere kom der et center til i Oden-
se. Som beskrevet i kapitel 1 har forskellige 
organisationer gennem en årrække kritiseret 
adgangen til medicinsk behandling for trans-
personer for at være kompliceret og langtruk-
ken. For at blive godkendt til behandling af 
Center for Kønsidentitet skal ansøgere delta-
ge i flere udredende samtaler med centerets 
behandlere. Herefter kan der med varierende 
ventetid foreligge en godkendelse, som kan 
udmunde i opstarten af hormonbehandling.

Kilde: Rigshospitalet, Delamare et al. 2021
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»Da jeg først blev visiteret til behandling i 
psykiatrien, ville de ikke behandle mig, fordi jeg 
havde et misbrug«. 

Med tiden lykkedes det Andy både at få behandling 

for deres alkoholforbrug og deres PTSD. Det betød, 

at de kunne blive visiteret til Center for Kønsidenti-

tet og senere få adgang til hormoner. 

Andys oplevelser illustrerer, hvilke konsekvenser det 

har for LGBT+ personer i hjemløshed, når forskellige 

dele af velfærdssystemet modarbejder hinanden. 

Silotænkning udgør et anerkendt problem på hjem-

løseområdet, hvor borgere ofte kæmper med pro-

blemer, der håndteres i forskelligt offentligt regi, 

som ofte arbejder parallelt og på den måde kommer 

til at modarbejde hinanden (Wingender et al. 2019). 

Eksemplet med Andy viser, hvordan rusmiddelfor-

brug kan spænde ben for behandling i psykiatri-

en og omvendt, og at begge dele kan forhindre, at 

personer får adgang til en transspecifik sundheds-

ydelse, som ellers kan medvirke til at forbedre deres 

trivsel og overskud. For Andy medførte de problem-

stillinger, der opstod i krydsfeltet mellem hjemløs-

hed og transidentitet, en yderligere marginalisering 

med benspænd på vejen til at få den rette behand-

ling.

OPSAMLING: EN SÆRLIGT 
UDSAT POSITION

Interviewpersonerne i denne undersøgelse beskri-

ver blandede oplevelser med »systemet«, som er 

med til at forme deres erfaringer med hjemløshed. 

Negative oplevelser, som relaterer sig til deres brud 

med normer for køn og seksualitet, gennemsyrer 

fortællinger om møderne med kommunen, fagper-

soner og hjemløsetilbud, og de negative oplevelser 

bliver en faktor, som er medvirkende til at fastholde 

dem i hjemløshed.

Vi har i kapitlet set, hvordan de interviewede LGBT+ 

personers erfaringer med hjemløshed bærer præg 

af kontaktflader med systemet, hvor de adskillige 

gange oplever sig afvist eller misforstået blandt 

andet på baggrund af deres LGBT+ identitet. De 

tidligere dårlige erfaringer med myndigheder og 

netværk kombineret med diskrimination og en 

voldsudsathed - i samfundet generelt og på gaden 

i særdeleshed - følger med dem ind i møderne med 

hjælpesystemet i form af frygt og minoritetsstress. I 

nogle tilfælde medfører det, at hjælpen helt fravæl-

ges. Vi har set, hvordan ’silotænkning’, hvor borgere 

kun kan få hjælp til ét af deres problemer ad gan-

gen, selvom de hænger uløseligt sammen, kan være 

medvirkende til yderligere udstødelse af målgrup-

pen. Og vi har set, hvordan fagpersoners manglen-

de viden eller interesse for borgeres LGBT+ identitet 

skaber afstand og konfliktfyldte relationer, mens vi-

den om og interesse for borgeres LGBT+ identitet 

fra fagpersoner omvendt skaber tillid og et bedre 

grundlag for en social indsats. 

Det er en stor og vedvarende udfordring på hjem-

løseområdet generelt at skabe tilstrækkelig sam-

menhæng og helhed i indsatsen over for socialt 

udsatte mennesker, da deres problematikker ofte 

er komplekse. Kapitlet har belyst, hvordan borgeres 

LGBT+ identitet kan være et vilkår, som medvirker til, 

at denne gruppe positioneres i en særligt udsat si-

tuation, når det kommer til at få hjælp i forbindelse 

med deres hjemløshed.
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KONKLUSION
I denne rapport har vi undersøgt en underbelyst mi-

noritet i samfundet, nemlig LGBT+ personer, der lever 

i hjemløshed. Rapporten indeholder dels en gennem-

gang af forskningslitteratur, der behandler tema-

tikker relateret til denne minoritet, dels resultaterne 

af en kvalitativ undersøgelse, hvor erfaringer fra en 

gruppe hjemløse LGBT+ personer suppleres af fag-

personers udtalelser om konkrete erfaringer med 

målgruppen og perspektiver på emnet.  

Det besvær, den belastning og den utryghed, det 

ofte indebærer at leve i hjemløshed, er vilkår de 

hjemløse LGBT+ personer i undersøgelsen på mange 

måde deler med andre hjemløse borgere. Samtidig 

har rapporten vist, hvordan deres LGBT+ identitet er 

med til at forme deres oplevelser, handlemuligheder 

og ageren i tilværelsen uden et hjem. Kulturelt fun-

derede normer for køn og seksualitet i samfundet er 

medvirkende til at udstøde LGBT+ personer til og i 

hjemløshedssituationer. 

Rapporten skriver sig ind i den danske såvel som den 

udenlandske litteratur, der fremhæver, at LGBT+ 

identitet ikke i sig selv fører til udsathed, men at 

LGBT+ personer i mødet med diskriminerende sam-

fundsstrukturer trives dårligere, oplever betydelige 

helbredsproblematikker og har ringere sikkerhed 

sammenlignet med den resterende del af befolk-

ningen. Det er forhold, der kan medvirke til social 

eksklusion og hjemløshed. 

UNDERSØGELSENS RESULTATER 

I rapportens første kapitel har vi redegjort for og for-

holdt os til eksisterende viden om hjemløse borgere, 

der bryder med normer for køn og seksualitet, og til 

de tendenser, som vi ser i forskningen på området.

I Danmark foretager Det Nationale Forsknings- og 

Analysecenter for Velfærd løbende kortlægninger 

af hjemløshed, der sikrer et solidt kendskab til an-

tallet af hjemløse borgere, gruppens fordeling i for-

hold til køn, alder, helbred og andre parametre samt 

hjemløshedens udvikling over tid. Kortlægningerne 

tager imidlertid ikke højde for seksualitet eller andre 

kønsidentiteter end mand/kvinde, og de kan endnu 

ikke bidrage til at opgøre omfang eller tegne profi-

len af hjemløse LGBT+ personer i Danmark. I stedet 

har vi set mod udlandet, hvor undersøgelser i fle-

re lande peger på en overrepræsentation af LGBT+ 

personer i hjemløsestatistikkerne.

Litteraturen har tegnet et billede af en gruppe men-

nesker, som både er udsatte i kraft af deres LGBT+ 

identitet og deres hjemløshedssituation. Det viser 

sig eksempelvis i svære familieforhold og mistrivsel i 

hjemmet, dårlig sundhed og en særlig risiko for vold 

og overgreb.

Litteraturgennemgangen har dog også anskuelig-

gjort, at forskningsfeltet er komplekst. Det bærer 

blandt andet præg af, at både hjemløse borgere og 

LGBT+ personer kan være svære at afgrænse som 

målgruppe, og at målgruppedefinitioner afviger i de 

forskellige studier. Dertil kan begge grupper være 

vanskelige at opspore, få kontakt til og dermed in-

kludere i undersøgelserne. Viden på såvel hjemløse- 

som LGBT+ området er derfor behæftet med usik-

kerhed og mørketal.

Med litteraturgennemgangen som referenceramme 

har vi i de følgende tre kapitler dykket ned i resul-

taterne af den kvalitative undersøgelse. De vidner 

samlet set om en gruppe mennesker, der ikke blot 

skal navigere i hjemløshed, men samtidig være på 

vagt over for den andetgørelse og diskrimination, 
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som de gang på gang møder på baggrund af deres 

seksualitet og/eller kønsidentitet. Som rapportens 

titel antyder, ser vi fremmedgørelse af de hjemløse 

LGBT+ personer som en proces, der finder sted i fle-

re af de sociale rum, de færdes i – fra opvæksten i 

familien, op gennem skoleårene, til mødet med det 

danske velfærdssystem. Det er med til at ekskludere 

dem fra disse rum, og sætter dem i en yderst margi-

naliseret position i vores samfund.

Analysen har vist, hvordan en oplevelse af ikke at 

kunne være sig selv og ikke at høre til har præget 

tilværelsen for de hjemløse LGBT+ personer i un-

dersøgelsen. Den fremmedgørelse er startet tidligt i 

livet, er blevet en faktor i nære relationer og er fulgt 

med ind i hjemløsheden. 

For de fleste af interviewpersonerne har deres LGBT+ 

identitet været omdrejningspunkt for konflikter i 

familien, som har medvirket til udstødelsen til hjem-

løshed. Og på gaden har LGBT+ identitet igen haft 

betydning for vilkår og handlerum. I rapporten har vi 

udfoldet eksempler på, hvordan interviewpersonerne 

føler sig misforstået og afvist i deres indledende kon-

takt til kommunen. Hvordan de udsættes for homo- 

og transfobisk motiveret vold og tilråb på gaden og 

i hjemløsemiljøerne. Og hvordan heteronormative 

krav, procedurer og forventninger på hjemløsetilbud 

begrænser og indsnævrer deres adgang til hjælp. 

Disse er omstændigheder, der på én gang positione-

rer målgruppen under vanskelige vilkår og bidrager 

til fremmedgørelse. Konsekvenserne er, at målgrup-

pen trækker sig og dermed ikke modtager den hjælp, 

de har brug for. I stedet forsøger nogle at håndtere 

fremmedgørelsen og hjemløsheden ved at søge indre 

ro i rusmidler og læ for natten gennem sofasurfing.

Blandt interviewpersonerne har vi også set res-

sourcer og handlekraft. Mens det at forlade LGBT+ 

fjendtlige miljøer i hjemmet eller på hjemløsetil-

bud har været medvirkende til, at de kommer ud i 

og fastholdes i hjemløshed, udgør det samtidig 

en bevidst bevægelse væk fra en position, hvor de 

ikke har oplevet at kunne være sig selv. Dertil har vi 

fremhævet, hvordan fællesskaber med andre LGBT+ 

personer, hvor de oplever samhørighed og tilknyt-

ning, har bidraget positivt til deres liv. I nogle tilfæl-

de har disse fællesskaber endda været afsættet for, 

at de har opsøgt hjælp.

Igennem undersøgelsens samtaler og interviews 

med fagpersoner har vi set, at der hersker store 

forskelle på hjemløseområdet i forhold til, hvorvidt 

ledelsen og/eller medarbejderne på et pågældende 

tilbud finder det relevant at have skærpet fokus på 

LGBT+ hjemløshed. 

Vi har i rapporten peget på tilstedeværelsen af en 

dominerende universel tilgang til mennesker i hjem-

løshed i mange tilbud, som fodres af et ideal og ret-

tesnor om, at alle mennesker skal behandles ens. 

Det er en tilgang, som eksempelvis ikke tager højde 

for diskrimination og strukturel ulighed for hjemløse 

LGBT+ personer i samfundet, og som dermed ska-

ber blinde vinkler i det sociale arbejde. Det bliver en 

hæmsko for at imødekomme LGBT+ personers sær-

lige behov. 

Men vi har også set tegn på opgør med denne til-

gang, hvor individuelle fagpersoner med varierende 

viden og kompetencer inden for LGBT+ området på 

hjemløsetilbud anerkender og forsøger at imøde-

komme de særlige behov, der kan gøre sig gældende 

for hjemløse LGBT+ personer. Flere af interviewper-

sonerne har lagt vægt på den positive betydning af 

at møde fagpersoner, der interesserer sig for, hvem 

de er og hvilke særlige behov, de har. Deres oplevel-

se af hjælp og fremgang afhænger af, om de finder 

resonans i deres omgivelser, herunder de menne-

sker og rammer, de møder i hjemløsetilbud.

PERSPEKTIVER 

Projekt Udenfor ser et klart behov for at styrke vi-

densgrundlaget om hjemløse LGBT+ personer i en 
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dansk kontekst. Mens denne rapport tilbyder et 

kvalitativt indblik i situationen for nogle af disse 

personer, har undersøgelsen blot ridset lidt i over-

fladen på problemet med LGBT+ Hjemløshed. Der er 

behov for mere viden om både omfang af og vejene 

ind i, gennem og ud af hjemløshedssituationer for 

LGBT+ personer.

På baggrund af de samtaler og interviews, som lig-

ger til grund for indeværende undersøgelse, kan 

vi konkludere, at hjemløse LGBT+ personer mang-

ler steder at søge hjælp, hvor der er opmærksom-

hed på, anerkendelse af og viden om deres LGBT+ 

identitet og de udfordringer, der knytter sig hertil i 

samfundet. Ubehag eller decideret utryghed ledsa-

ger målgruppen i mødet med systemets forskellige 

hjælpeinstanser. Og det bør hverken være op til de 

hjemløse LGBT+ personer selv at uddanne persona-

let eller den enkelte medarbejder på tilbud at sikre 

kompetente og trygge rammer for målgruppen. 

En væsentlig opgave består derfor i at sikre opkva-

lificering af eksisterende tilbud, herunder træning 

af personale, der kan bidrage til, at hjemløse LGBT+ 

personer tilbydes en relevant social indsats, der kan 

gribe dem og hjælpe dem ud af hjemløshed.

Vi ser et behov for skærmede tilbud for LGBT+ per-

soner i hjemløshed, som kan tilbyde målgruppen 

sikkerhed. For det første har flere interviewpersoner 

efterspurgt specifikke tilbud for hjemløse LGBT+ 

personer. For det andet vidner både litteraturen og 

informanternes beretninger om, at gruppen i særlig 

grad udsættes for stigmatisering og vold på gaden, 

væresteder og herberger. 

Opkvalificerede og skærmede tilbud kan imidlertid 

ikke stå alene i indsatsen mod hjemløshed blandt 

LGBT+ personer. Alle hjemløse borgere bør tilbydes 

en betalelig bolig i kombination med tilstrækkelig og 

26   Hvis du vil læse mere om Housing First-tilgangen, kan du hente ”Housing First-håndbog: Europa” af FEANTSA og Nicholas Pleace på 
Socialstyrelsens hjemmeside: https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/housing-first-handbog-europa 

fleksibel social støtte efter principperne i Housing 

First26. En tryg og stabil boligsituation er en forud-

sætning for, at mennesker i alvorlig krise kan for-

bedre deres livssituation. Barrierer, der står i vejen 

for det mål, må adresseres på niveauer, der rækker 

ud over de enkelte tilbud.

Dertil bør der være opmærksomhed på at facilitere 

hjemløse LGBT+ personers adgang til positive fæl-

lesskaber med andre LGBT+ personer. Rapporten 

peger på, at fællesskaber og det at kunne spejle sig i 

andre, kan modvirke den fremmedgørelse, som mål-

gruppen oplever.

Og endelig, hvis vi vil undgå at menneskers kønsi-

dentitet, hvem de elsker eller den måde, de udtryk-

ker sig på, står i vejen for deres materielle og eksi-

stentielle sikkerhed, kræver det, at vi udforsker og 

forholder os til vores sprog og praksis generelt – i 

familien, på uddannelsesinstitutioner og i resten af 

velfærdssamfundets institutioner. Pilen peger såle-

des ikke blot på hjemløseområdet, men mod vores 

samfund som helhed. 
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»Når du er hjemløs, er det 
hårdt, lige meget om du er 

queer eller ej. Men når du så 
også er queer, er der mange

ting, du skal tænke på,  
som du bliver vidne til. 
Ting du ser og oplever, 

fordi du er queer.«


	OLE_LINK1
	OLE_LINK2
	FORORD
	prolog
	OM UNDERSØGELSEN
	Undersøgelsens fokus og metode
	Informanter 
	Begreber 

	STUDIER AF HJEMLØSHED BLANDT LGBT+ PERSONER 
	Omfanget af LGBT+ Hjemløshed
	Forskellige definitioner af mÅlgruppen
	Et udpræget ungefokus
	Familie og opvækst
	Sundhed 
	Diskrimination og mødet med hjælpeinstanser 

	UDSTØDELSE OG TRYGHED I SOCIALE RELATIONER
	familiens manglende accept af LGBT+ identitet
	Rusmidler som bedøvelse, flugt og bindeled
	Sofasurfing og sikkerhed
	LGBT+ fællesskaber som en ressource 
	Opsamling: 
sociale netværk og betydningen af at høre til

	NYBRUD I DEN SOCIALFAGLIGE SELVFORTÆLLING?
	»Her behandler vi alle ens« 
	En anden tilgang: skærpet blik for minoriteter

	HJÆLP OG SVIGT 
I SYSTEMET
	Kontakten med kommunen
	Mødet med institutionen 
	Relationen til personale: fagfolks LGBT+ kompetencer 
	Adgangen til transspecifikke sundhedsydelser
	Opsamling: en særligt udsat position

	KONKLUSION
	Undersøgelsens resultater 
	Perspektiver 

	LITTERATURLISTE



