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Abstract 

This project aimed to examine the potential ramifications of implementing the Gladsaxe-model as a 

form of algorithmic categorization of the citizens in Gladsaxe municipality. This was done by 

analyzing the technical aspects of classification algorithms and their role in a larger data analysis 

structure, drawing structural inspiration from the TRIN-model. Afterwords we looked into the 

current criterias for categorizing a child as vulnerable. We then examined the legal and ethical 

complications involved in an implementation of such a system, as well as the technical barriers that 

would manifest themselves along the way. We ultimately concluded that a system such as the 

Gladsaxe model brings with it a vast multitude of issues and risks, technical as well as ethical, that 

ultimately need to be taken into consideration and compared to the benefits a system like this would 

yield. 
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1. Indledning 

I det 21. århundrede står det mere klart end nogensinde, at der er en række spørgsmål, vi som 

samfund bliver nødt til at tage stilling til. Nogle ville mene, at verdenssamfundet er gået for vidt 

med implementering af teknologisystemer, som bygger på forudsigende evner såsom søgemaskiner, 

musiktjenester og profilerede annoncer.  

Disse teknologiske systemer er bygget på information om enkeltpersoners data. Disse data er også 

kaldet et digitalt fodspor, da informationen dataene indeholder, stammer fra hvor og hvordan vi har 

begået os på nettet. Denne viden om at vores privatliv bliver udvundet og udnyttet af adskillige 

funktioner og systemer, er efterhånden blevet almen viden, og er ikke længere den store 

overraskelse hos de fleste. Det som kunne overraske folk er, hvordan stater og politiske organer 

begynder at benytte sig af de samme teknologiske fremskridt, netop med henblik på evnen til at 

kategorisere og klassificere ud fra algoritmer. Algoritmer som for eksempel kan sige noget om, 

hvilke individer der er mest tilbøjelige til at begå kriminalitet baseret på deres digitale fodspor. 

Hvis vi nu vender blikket mod Danmark, vil vi opleve at noget lignende har været tæt på at træde i 

kraft. Vi har også I Danmark set et forsøg på at implementere en forudsigende teknologi; et 

algoritmisk kategoriserende system. Dette system fik navnet Gladsaxe-modellen, hvis formål var at 

kunne identificere potentielt udsatte børn. Algoritmen forsøgte at kigge på adskillige data, som 

algoritmen har set som fællestræk mellem brugsdatasættet og træningsdatasættet. Denne teknologi 

ville med dens massive databehandling overtræde en række juridiske bestemmelser, som 

kommunen derfor prøvede at få fritagelse for. Et teknologisk system som Gladsaxe-modellen er et 

enormt komplekst system. Alle aspekter og afkroge af systemet er spundet ind i et kæmpe netværk 

af aktører, algoritmer og politiske organer. Som det hyperkomplekse samfund vi lever i i dag, kan 

Gladsaxe-modellen ligeledes ikke anskues fra et enkelt punkt i en tilfredsstillende grad, men har 

derimod så mange aspekter, at man ser sig nødsaget til at belyse systemet fra flere vinkler. Det er 

imidlertid disse implikationer og overvejelser som vi ønsker at gå i dybden med, for at få en bredere 

forståelse af, hvad der gik galt. Vi vil undervejs i projektet arbejde med Gladsaxe-modellen som 

omdrejningspunkt, i håb om at belyse dens sammensætning og virken. 
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1.1. Problemfelt 

Der er tendens til at opfatte algoritmer som objektive og troværdige, men realiteten er at algoritmer 

er påvirket af de kriterier, der opstilles for dem (Gillespie, 2014). Vi kender problematikken med 

subjektive algoritmer fra socialmedieplatforme og andre techgiganter samt systemer som 

Cambridge Analytica, hvor algoritmer bliver brugt til at analysere brugernes adfærdsmønstre og 

kuratere målrettede reklamer og politisk promovering. Koncepter som Cambridge Analytica havde 

mest af alt indflydelse på USA som helhed, da det var med til at sikre en valgkamp for et enkelt 

parti. Der er der tale om en algoritme, der rammer en større befolkningsgruppe, men vi kender også 

eksempler fra USA, hvor algoritmer påvirker enkeltpersoners tilværelse. I forsikringsselskaber 

anvendes nogle steder algoritmer til at opdage forsikringssvindel, og disse kan i værste tilfælde få 

store konsekvenser for de mennesker, det går ud over (Eubanks, 2018). I de foregående eksempler 

er der tale om private virksomheder, der gør brug af algoritmer, som påvirker en række 

privatpersoner. Det er interessant hvordan algoritmer kunne udformes og virke, hvis de blev 

implementeret og brugt af stater til at effektivisere deres forvaltning i forhold til deres borgere. 

Gladsaxe-modellen er en dansk kommunalejet algoritme, som har villet anvende algoritmisk 

kategorisering på enkeltpersoner, der bliver direkte påvirket af behandlingen af deres persondata. 

Det er interessant at undersøge hvordan en algoritme kan anvendes af stater eller offentlige 

institutioner og hvordan det kan påvirke de mennesker, der bliver behandlet af den. 

 

1.2. Problemformulering 

Hvad er konsekvenserne ved en potentiel implementering af algoritmen Gladsaxe-modellen, og 

hvilke barrierer er der for ibrugtagning af en sådan algoritme i den offentlige forvaltning? 

 

1.2.1. Arbejdsspørgsmål 

 Hvordan fungerer algoritmen som koncept? 

 Hvilke parametre bliver befolkningen kategoriseret på i forholdt til Gladsaxe-modellen? 

 Hvad er de algoritmiske udfordringer og tilhørende mitigationer, når algoritmen skal 

opspore udsatte børn? 
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 Hvordan kan kategoriseringen med Gladsaxe-modellen være til hjælp for udsatte børn og 

unge, og hvordan kan den være diskriminerende over for de berørte? 

 

1.3. Motivation 

Til hverdag interagerer den gennemsnitlige person med mange forskellige former for teknologi. De 

fleste af os ejer smartphones, computere og mange andre moderne teknologier, der på den ene eller 

anden måde må antages at have forskellige indvirkninger på os, gennem de algoritmer de anvender. 

Dette kan være i forhold til at opsamle data om vores adfærdsmønstre, hvor denne data senere kan 

anvendes til at “nudge” vores adfærd i en ønsket retning, eller registrere musikpræferencer, for at 

kunne kuratere lister af ny musik til brugeren. Udgangspunktet for dette projekt er interessen for, 

hvad der sker, når denne anvendelse af personlige data går ud over mindre privilegerede og mindre 

ressourcestærke mennesker i samfundet. Det er kendt, at algoritmer bliver brugt i USA til at 

opfange forsikringssvindel, og hvordan dette kan gå hårdt ud over de folk, hvis forsikringsdækning 

stoppes i forbindelse med en ulykke og hvor galt det kan gå, hvis ikke disse personer har 

ressourcerne til at kæmpe imod (Eubanks, 2018). Dog skal der hertil tilknyttes en kommentar om, at 

USA opfattes som et land med meget stor ulighed og med store kontraster, hvorfor det er mere 

interessant at vende blikket mod Danmark, som normalt beskrives som et mere lige og 

velfærdsorienteret samfund med færre kontraster mellem ressourcestærke og ressourcesvage 

familier. Derfor er det interessant at undersøge en algoritme, der kan anvendes over for 

befolkningen til at kategorisere dem i den ene eller anden form, og undersøge hvad det har af 

betydning for de dele af befolkningen, det kunne gå ud over, samt undersøge det tekniske aspekt af 

algoritmen i sig selv og som en del af samfundet. Derfor faldt valget på Gladsaxe-modellen, som, 

selvom den ikke er taget i brug i praksis, indeholder mange spændende aspekter, som vækker vores 

interesse og som kan danne grundlag for et teknologisk og samfundsorienteret projekt, der belyser 

aspekter tilknyttet anvendelse af teknologi i den offentlige forvaltning. 

 

1.4. Semesterbinding 

Rapporten har hovedfokus i dimensionen Teknologiske Systemer og Artefakter. Da teknologien er 

det bærende element for overhovedet at kunne foretage de tidligere opsporinger af børn, som 
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Gladsaxe-modellen søger at gøre, er det essentielt for forståelsen af problematikken, at teknologien 

kan udfoldes. De tilgange til analyse af teknologiske systemer, som TSA-dimensionen rummer, er 

nødvendige for at kunne foretage en dybdegående analyse af en teknologi, som i vores tilfælde er en 

specifik algoritme. Uden en dybdegående forståelse for algoritmen på et teknisk plan og som 

system har vi ingen mulighed for at kunne forstå den kontekst, som den frembringer. Ved at 

anvende dele af TRIN-modellen, får vi sikret en grundlæggende og dybdegående teknisk forklaring 

af algoritmen, som danner grundlag for den videre analyse af teknologiens påvirkning i samfundet.   

For at kunne forstå den kontekst som algoritmen Gladsaxe-modellen kommer til at virke i, er det 

nødvendigt også at anvende aspekter fra dimensionen Subjektivitet, Teknologi og Samfund. For at 

kunne undersøge hvordan algoritmen kan komme til at påvirke befolkningen i kommunen, er det 

nødvendigt at dykke ned de samfundsmæssige aspekter, som får betydning for algoritmens virken, 

men også de aspekter i samfundet, som algoritmen påvirker. Yderligere anvender vi viden om 

teknologideterminisme og socialkonstruktivisme for at kunne forklare drivkræfter og barrierer for 

algoritmen. På denne måde er de to dimensioner indbyrdes afhængige i denne kontekst, og begge er 

nødvendige for at kunne udarbejde en opgave, der kommer rundt om alle relevante aspekter af 

Gladsaxe-modellen.  

 

1.5. Afgrænsning og opgavens opbygning  

For at kunne belyse Gladsaxe-modellen har vi udvalgt kendt teori til formålet. Det har ikke været 

muligt selv at samle empiri på området, dels fordi Gladsaxe-modellen aldrig blev implementeret, og 

dels fordi COVID-19-pandemien har gjort empiriindsamling vanskelig generelt. I forholdt til 

Gladsaxe-modellen har der manglet litteratur på emnet, grundet den aldrig er implementeret. Derfor 

har vi valgt selv at lave en beskrivelse af modellen ud fra de kilder der findes, som er journalistiske 

artikler omhandlende modellen. Vores beskrivelse af Gladsaxe-modellen, dens begrundelse og dens 

udformning, er det, der vil ligge til grund for resten af opgaven og for arbejdet med Gladsaxe-

modellen.  

Vi arbejder ud fra dele af TRIN-modellen i forhold til vores tilgang til teori og analyse, således at vi 

kan sørge for et teknisk perspektiv af teknologien samt have en klar sammenhæng mellem teori og 

analyse. Fordi TRIN-modellen er en analytisk tilgang til teknologier, der skal være med til at sikre 

en teknisk analyse af en teknologi, er den heller ikke en model, hvor alle trin skal bearbejdes. Af 
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den grund har vi udvalgt trin 1 om indre processer og mekanismer, trin 3 om utilsigtede effekter, 

trin 4 om teknologiske systemer og trin 6 om drivkræfter og barrierer. Trin 2 om teknologiske 

artefakter og trin 5 om modeller af teknologier er fravalgt i opgaven. Vi mener ikke det giver 

mening af fokusere eller arbejde med teknologiske artefakter, da fokus ligger på algoritmen, som vi 

ikke betegner som et artefakt, hvorfor vi har fravalgt at anvende trin 2. Trin 5 er fravalgt, da vi ikke 

mener det giver værdi at arbejde med matematiske, visuelle eller abstrakte modeller af Gladsaxe-

modellen, og fordi vi kommer til at arbejde visuelt med beskrivelsen af Gladsaxe-modellen i trin 4 

om systemer.  

Yderligere anvender vi kendt statistik om kriterier og karakteristika for udsatte børn, for at belyse 

hvilke risikofaktorer algoritmen muligt ville kunne komme til at arbejde ud fra. Derudover er det 

vigtigt at kunne forstå de udsatte børn og hvilke problematikker de har, for at kunne sige noget om 

risici ved implementering af en algoritme som Gladsaxe-modellen.  

Vi vil starte med at redegøre for teori, der behandler aspekter fra de forskellige trin vi har udvalgt. 

Yderligere vil vi redegøre for karakteristika og risikofaktorer for udsatte børn. Senere vil den 

beskrevne teori anvendes til at analysere Gladsaxe-modellen i et teknologisk perspektiv og 

karakteristika om udsatte børn analyseres ud fra dets anvendelse i algoritmen. Diskussionen skal 

belyse hvilke konsekvenser og fordele, som algoritmen vil have ved implementering, og hvordan 

det kan påvirke og hjælpe børn i kommunen. Konklusionen vil samle op på opgaven og klart 

konkludere på problemformuleringen, såvel som arbejdsspørgsmål. 

 

2. Gladsaxe-modellen 

Følgende afsnit er en indføring i, hvad Gladsaxe-modellen er. Afsnittet vil igennem opgaven danne 

grundlaget, for alt arbejde vi kommer til at lave med Gladsaxe-modellen, både når det kommer til 

analyse og diskussion, vil disse være funderet i de følgende oplysninger i afsnittet. Afsnittet skal 

derfor ses som vores empiriske felt, da det er denne beskrivelse af Gladsaxe-modellen, som vores 

projekt kommer til at arbejde ud fra. Da Gladsaxe-modellen aldrig blev taget i brug i praksis, er det 

begrænset med litteratur der beskriver modellen. Derfor er følgende beskrivelse udarbejdet på 

baggrund af Gladsaxe kommunes frikommuneansøgning fra 2017 og en række journalistiske 

artikler fra forskellige danske medier. Det er gennem disse kilder, at vi har sammensat en 
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beskrivelse, der kommer rundt om alle de kendte parametre for algoritmen. På denne måde er der en 

masse ukendte faktorer, som ikke er med i beskrivelsen, da disse faktorer først ville være blevet 

kendt ved ibrugtagelse af algoritmen grundet den valgte måde at opbygge den. Gladsaxe-modellen 

er det populære og mere mundrette navn, for klassifikationsalgoritmen som Gladsaxe kommune 

ville anvende til tidlig opsporing af udsatte børn. 

 

2.1. Begrundelsen for algoritmens eksistens  

Gladsaxe kommune (2017) begrunder nødvendigheden af indførelsen af algoritmen med, at jo 

tidligere der kan gribes ind over for børn i mistrivsel, desto bedre sikres barnets trivsel i 

modsætning til indgriben senere i barnets liv. Bekymringen går på, at kommunerne ofte først 

opdager børn i mistrivsel når de er 10 år eller ældre, og derfor mener de at det er vigtigt med så 

tidlig en indsats som muligt. Derfor vil kommunen have algoritmen til at kigge på børn i 

aldersgruppen 0-6 år (Kulager, 2018). Gladsaxe kommune vil prøve at sikre trivsel for de børn, der 

bor i kommunen ved at kunne sætte tidligt ind hos familier, hvor der kunne være risiko for, at barnet 

kommer i mistrivsel. Det er barnets trivsel fra barnsben og gennem dets opvækst, der har lagt 

grundlaget, for ønsket om at indføre en algoritme, der kan sammensætte data om potentielt udsatte 

børnefamilier.  

Gladsaxe kommune og deres børne- og kulturdirektør Thomas Berlin Hovmand mener, at nogle 

børn med risiko for at blive udsatte bliver overset.  Én indberetning ikke er nok til at starte en sag, 

da forskellige indberetninger og bekymringer, går ind i forskellige systemer, hvilket betyder, at der 

kan gå lang tid før risikoen opdages (Kulager, 2018). Dette kan ske, da de forskellige indberetninger 

bliver samlet i forskellige systemer og ikke kigget på som en samlet helhed. Det er lige præcis det, 

som algoritmen skal forbedre ved at danne en samlet analyse af familiens forhold og indberetninger, 

som skal sikre en tidlig indsats for barnets trivsel, før skaden allerede er for slem.   

For at kommunen ville kunne arbejde videre med algoritmen, var de nødsaget til at søge om 

fritagelse fra en række lovmæssige bestemmelser. De lovmæssige begrænsninger omhandler 

bestemmelser i persondataloven og sundhedsloven, som kun i meget begrænset omfang giver 

adgang til behandling af personfølsomme oplysninger til andre formål end det oprindelige, uden at 
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der er givet samtykke, hvoraf ingen af undtagelserne passer på kommunens formål, jf. 

Persondataloven §§ 6-8 og Sundhedsloven § 43, stk. 2. 

 

2.2. Hvordan algoritmen skulle udformes 

Ved at samle data om den samme familie fra kommunens forskellige systemer, skal algoritmen 

kunne lave en samlet analyse af forholdene, og på den måde kunne udpege børn i risikogruppen for 

at blive udsatte. Blandt andet skal algoritmen have adgang til informationer om etnicitet, indkomst 

og bopæl, som en sammensat faktor for at kategorisere familier (Kulager, 2018). Det er vigtigt at 

understrege, at planen fra kommunen er, at der skal være tale om en statistisk vurdering fra 

algoritmens side, og at det efterfølgende skal være op til en socialrådgiver at vurdere, om der skal 

tages kontakt til familien (Lessel og Houlind, 2018) (Kulager, 2018).  

Algoritmen skulle bygge på machine-learning med input af data som kom fra gamle sager om 

udsatte børn i Gladsaxe kommune sammensat med forskning og statistisk på området (Lessel og 

Houlind, 2018) (Kulager, 2018). De anvendte sager, som algoritmen skulle lære fra, skulle være 

sager, hvor der allerede var lavet en indberetning og givet en foranstaltning efter servicelovens § 52 

(Andersen, 2018). På denne måde skulle det være muligt, for algoritmen at udpege børn i 

risikogruppen for at blive udsatte. Det er altså ikke algoritmens mål at finde børn, som allerede er 

udsatte, men at udpege børn, der hører til hvad man kan kalde risikogruppen, således at kommunen 

har mulighed for at sætte ind og tilbyde familien hjælp inden problemerne opstår. Foruden data om 

sager allerede aktive i Gladsaxe kommune, skulle algoritmen også lære, hvad en velfungerende 

familie var. Den blev derfor også præsenteret for data om velfungerende familier eller familier uden 

sager fra en kontrolgruppe, således at algoritmens læring blev baseret på data om både udsatte og 

ikke udsatte børn (Kjær, 2019).  

Desuden bliver der påpeget, at algoritmens beregninger ikke skal være synlige for nogen, således at 

resultatet af algoritmens behandling, er det eneste tilgængelige for socialrådgiverne (Andersen, 

2018). Dette skulle være for at beskytte familiernes personlige oplysninger og retten til privatliv, 

således at familier, der ikke blev fundet at være i risikogruppen, ikke ville få deres data vist andre 

steder end i de systemer, hvor det oprindeligt blev registreret.  
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3. Teknisk baseret teori 

Følgende teoriafsnit er opbygget efter udvalgte aspekter fra TRIN-modellen. En kort redegørelse for 

TRIN-modellen vil indlede afsnittet, hvorefter valget af TRIN-modellen vil begrundes. Dette vil 

efterfølges af en række afsnit, der behandler teori, der passer under de valgte trin og omhandler 

udvalgte teknologiske aspekter, der er nødvendige for at forstå Gladsaxe-modellen.  

 

Valget om at tage udgangspunkt i TRIN-modellen, er baseret på at vi senere kan forme vores 

analyse med hovedvægt i de teknisk-videnskabelige aspekter af algoritmen bag Gladsaxe-modellen 

(Jørgensen, 2019). TRIN-modellen, der er udarbejdet af undervisere på RUC’s bachelor i 

humaniora og teknologi, er tiltænkt at lægge grundlaget for, hvordan man kan gribe en teknologi an 

i en analyse, og således få dækket relevante spørgsmål om en given teknologi. TRIN-modellen 

indeholder 6 trin, som alle belyser forskellige aspekter af en teknologi, og det er derfor muligt at 

udvælge de trin som findes relevante for den givne teknologi, der ønskes undersøgt. Dette skyldes 

også, at TRIN-modellen ikke er en metode, der skal følges, men derimod et dispositionsforslag til 

en teknisk analyse.  

De 6 trin er som følger: 1) teknologiers indre mekanismer, 2) teknologiers artefakter, 3) 

teknologiers utilsigtede effekter, 4) teknologiske systemer, 5) modeller af teknologier og 6) 

teknologier som innovation (Jørgensen, 2019). Som det kan ses, er trinnene forskelligartede og 

kommer derfor ind på forskellige relevante aspekter af en teknologi. For at kunne få relevant viden 

til besvarelse af opgavens problemformulering, har vi valgt at udvælge de trin, vi finder relevante. 

Vi mener, at vi har brug for at gå i dybden med Gladsaxe-modellens indre mekanismer, dens 

utilsigtede effekter, det teknologiske system Gladsaxe-modellen ville være en del af og 

innovationen også set som drivkræfter og barrierer for algoritmens udbredelse, for at undersøge 

konsekvenser ved implementering af Gladsaxe-modellens risici for, at der reproduceret social 

ulighed. For at få bygget et grundlag op for at kunne gå i dybden med en fagligt funderet analyse 

både baseret på teknisk videnskab og samfundsorienteret viden, har vi valgt først at gennemgå de 

teorier relaterede til de valgte trin fra TRIN-modellen, for derefter at gennemgå teori fra de 

nødvendige samfundsorienterede aspekter. 
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3.1. Indre mekanismer og processer i algoritmer 

En teknologis indre mekanismer og processer er vigtige at have kendskab til, da det er dem, der er 

grundlaget for, at teknologiens formål opfyldes (Jørgensen, 2019). Det er derfor essentielt, at vi har 

kendskab til Gladsaxe-modellens indre mekanismer, hvis vi skal gøre os forhåbning om at kunne 

forstå algoritmen i sig selv, men også for at kunne forstå hvordan, algoritmen vil kunne påvirke det 

samfund og de situationer den vil virke i. I det følgende afsnit vil vi generelt udbrede kendt teori om 

algoritmers indre mekanismers og processer, samt algoritmers opbygning, funktion og alsidighed, 

herunder specielt indre mekanismer og processer i machine-learning for algoritmer. 

En algoritme er et sæt instruktioner, der bruges til at udføre en specifik slags opgave (Horowitz & 

Sahni, 1978). Algoritmer er et udtryk man hovedsageligt hører inden for databehandling, men det er 

noget de fleste mennesker interagerer med flere gange i løbet af en dag. Algoritmer kan være så 

simple som en hvis-sætning, der udfører en handling, når man trykker på en knap. De kan også 

udføre mere komplekse opgaver som datakryptering og pathfinding.  

 

 

Figur 1: Eksempel på sensorer og aktuatorer, der spiller sammen med en styreenhed 
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Ovenstående model bliver originalt brugt til at belyse opbygningen af interaktive systemer og 

robotter (Christiansen, 2020a), men har også den affordans at visualisere hvor i systemet en 

algoritme som indre mekanisme befinder sig. Algoritmen ville i dette tilfælde høre til i 

styreenheden, hvor den behandler den data, der kommer fra diverse sensorer(venstre), og derefter 

beslutter hvilken handling der skal udføres af aktuatorerne(højre). Både sensorer og aktuatorer kan 

være meget konkrete som i ovenstående eksempel men kan også være mere abstrakte. Styreenheden 

kunne for eksempel blot modtage brugerdata fra en hjemmeside sortere det og returnere en sorteret 

liste over brugeres navn og tilhørende kontaktoplysninger.  

Algoritmer arbejder sjældent alene. Eftersom algoritmer er designet til at udføre meget specifikke 

opgaver, kan flere algoritmer arbejdende i tandem ofte være nødvendigt. Dette sikrer også den 

immaterielle ejendomsret over et teknologisk system, der ellers kunne kopieres af konkurrenter. 

Hvis tre forskellige algoritmer indgår i et system, og udviklerne bag algoritmerne ikke kender 

hinanden, er der ingen, der ved præcist hvordan systemet i helhed fungerer. 

 

3.1.1. Sorteringsalgoritmer 

Dette afsnit er udarbejdet under den formodning, at Gladsaxe-modellen ikke ville fungere uden 

mindst én sorteringsalgoritme. Det er derfor vigtigt at have en forståelse for denne type algoritme, 

for senere at kunne analysere Gladsaxe-modellens indre mekanismer. 

Til sortering af store datasæt (Brugerdata, weblogs, etc.) bruger man sorteringsalgoritmer til at 

danne hurtige overblik over datasættet. Disse kan også lave såkaldte lodrette opslag af forskellige 

datasæt for at sammensætte datainput fra flere kilder baseret på en fællesnævner i hvert datasæt.  

 

 

Figur 2: To datasæt med et journalnummer til fælles kan sammensættes ved hjælp af en sorteringsalgoritme 
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Ovenstående fiktive eksempel viser to datasæt: Ét med navn og e-mail på vedkommende og en 

anden med telefonnummer og årlig bruttoindkomst i kroner. Såfremt man ønskede at kende Per 

Hedegaards årlige bruttoindkomst, ville man manuelt være nødt til at krydsreferere hans 

journalnummer i tabellen til højre. Med en sorteringsalgoritme kan man få sorteret datasættet, så 

alle informationer om hver person respektivt er sorteret i én overskuelig tabel. Med datasæt på 

denne størrelse kan det virke redundant, men hvis der er tale om et datasæt med flere millioner 

personer, er det en væsentligt mere overskuelig proces. 

 

3.1.2. Klassificeringsalgoritmer og Machine Learning 

Det er svært helt præcist at definere hvilken type algoritme Gladsaxe-modellens vigtigste organ 

ville tage form som, men dette afsnit vil afdække klassificeringsalgoritmer, da dette menes at være 

den mest sandsynlige algoritme til Gladsaxe-modellens brugssituation. Ydermere vil Gladsaxe-

modellen med al sandsynlighed benytte sig af machine-learning til at lære af allerede kendt data. 

Derfor søger dette afsnit at definere disse to koncepter til senere analyse. 

Hvis man for eksempel har et datasæt bestående af billeder, som man gerne vil have klassificeret, 

bruger man en såkaldt klassificeringsalgoritme. Denne kigger på repeterende mønstre i billederne, 

og returnerer hvad billedet består af. En klassificeringsagloritme kan benytte sig af såkaldte 

beslutningstræer til at definere indholdet af et billede(Christiansen, 2020b). 
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Figur 3: Eksempel på et beslutningstræ med blot én knude eller beslutning 

Et beslutningstræ er i sin essens en række såkaldte conditional statements, som til sidst konkluderer 

på baggrund af alle parametrene meget lig et normalt flow chart. Skønt disse beslutningstræer 

kunne konstrueres manuelt og bliver konstrueret manuelt i andre sammenhænge, benytter man 

machine-learning til at konstruere dem, når der er tale om billedklassificering.  

Normalt er det programudvikleren, der meget eksplicit dikterer hvordan et program skal løse en 

given opgave. Machine-learning algoritmer undersøger et datasæt og tilpasser selv en 

løsningsmetode ud fra gengående mønstre i denne data (Christiansen, 2020b). Man kan med fordel 

benytte sig af machine-learning hvis én af følgende kriterier er opfyldt:  

 Man har ikke kunnet formå at skrive en algoritme, der løser opgaven i en 

tilfredsstillende grad.  

 Man har kun eksempler på opgaver og deres respektive løsninger, men ingen 

veldefinerede løsningskriterier.  

 Man har en velfungerende metodik, samt indikatorer på at denne leverer gode 

resultater.  

Der er som udgangspunkt to typer machine-learning. Den ene fungerer ved at man ”træner” 

programmet med et datasæt man allerede kender svarene på, hvorefter computeren selv danner 

nogle forskellige kriterier ud fra den kendte data, som den så vil benytte på fremtidige input. Dette 

kaldes “Supervised Machine Learning”, og bruges ofte til klassificering af for eksempel billeder. 

Den anden type hedder “Unsupervised Machine Learning”, og fungerer ved at modtage et ukendt 
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datasæt, som programmet selv forsøger at drage paralleller imellem. Dette bruges blandt andet til 

salgsanalyser og adfærdsmønstre. 

 

3.1.3. Kvalitetskontrol af klassifikationsalgoritmer 

Klassifikationsalgoritmers kvalitet ses på en række forskellige værdier. Disse er vigtige til den 

senere analyse, da Gladsaxe-modellens kvalitet kan være et væsentligt argument for dens 

implementering eller nedlukning. 

Der findes en række kriterier man gerne måler på, når man ønsker at undersøge kvaliteten af en 

klassificeringsalgoritme. Der er som udgangspunkt tre forskellige kriterier: præcision, grundighed 

og forholdet mellem de to. Præcisionen, også kaldet “precision-ki", måles således:  

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 − 𝑘𝑖 =
𝐾𝑜𝑟𝑟𝑒𝑘𝑡 𝑘𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑒𝑟𝑒𝑡 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑑𝑎𝑡𝑎

𝑆𝑢𝑚𝑚𝑒𝑛 𝑎𝑓 𝑘𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑒𝑟𝑒𝑡 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑑𝑎𝑡𝑎
  

 

Denne formel måler således kun præcisionen af algoritmen, altså er den ikke indikativ på eventuelle 

falske negativer. Grundigheden, også kaldet ”recall-ki”, måles med følgende formel: 

 

𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 − 𝑘𝑖 =
𝐾𝑜𝑟𝑟𝑒𝑘𝑡 𝑘𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑒𝑟𝑒𝑡 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑑𝑎𝑡𝑎

𝑆𝑢𝑚𝑚𝑒𝑛 𝑎𝑓 𝑘𝑜𝑟𝑟𝑒𝑘𝑡 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑑𝑎𝑡𝑎
 

 

Således er denne formels resultat indikativt for algoritmens grundighed, altså at den ikke returnerer 

falske negativer. Denne model tager imidlertid ikke højde for falske positiver. Den sidste formel 

måler forholdet mellem disse to ovenstående kriterier og kaldet ”f-measure-ki”: 

 

𝑓 − 𝑚𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒 − 𝑘𝑖 =
2 ∗ 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 − 𝑘𝑖 ∗ 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 − 𝑘𝑖

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 − 𝑘𝑖 + 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 − 𝑘𝑖
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Denne ligning returnerer en værdi mellem 0 og 1. kvaliteten af en klassificeringsalgoritme er 

således bedre, desto tættere f-measure-ki er på 1(Christiansen, 2020b). 

 

3.2.  Utilsigtede effekter i algoritmer 

Teknologiers utilsigtede effekter omhandler de effekter af teknologien, som ikke anses for at være 

ønskede og derfor ofte anses for negative (Jørgensen, 2019). Specielt i forholdt til algoritmer, der 

behandler personoplysninger, er det vigtigt at kigge på hvilke utilsigtede effekter, der kan 

fremkomme, når der er tale om meget personnære behandlinger og beslutninger. I det følgende vil 

der blive redegjort for de forskellige typer af utilsigtede effekter, som er relevante for analysen af 

Gladsaxe-modellen. 

 

3.2.1. Runaway feedback loops 

Utilsigtede effekter kan opstå i mange forskellige former. Med hensyn til Gladsaxe-modellen så har 

vi med en maskinlæringsalgoritme at gøre, og derfor er det et eksempel på en utilsigtet effekt, som 

giver mening at tage fat på og uddybe. Dette vil blive gjort i følgende afsnit.   

 

Machine-learning modeller finder efterhånden sin vej ind i det offentlige som automatiserede 

ydelser og som en overordnet effektivisering af arbejdskraft og kompetencer. Disse kompetencer 

indebærer bl.a. lynhurtige beregninger af forskellige faktorer, som et enkelt system udelukkende 

bestående af mennesker ikke længere kan hamle op med. En af årsagerne til at disse machine-

learning modeller er så effektive, er at de er i stand til at danne profiler ud fra et bestemt sæt af data 

og derefter viderebygge adaptivt på disse profiler afhængigt af resultaterne. Denne måde at 

videreudvikle sin algoritme på, kaldes for “traditional batch-mode machine learning”. Kort sagt så 

er det altså de beslutninger og heraf observerede resultater, som supplerer træningsdata for den 

næste omgang af læringsmateriale til algoritmen. Dette kan ses som en styrke for algoritmen bag 

maskinlærings-modeller, men det er samtidig hvad der er med til at skabe et eksempel på en 

utilsigtet effekt. Der er nemlig en kritisk konsekvens ved brug af den traditionelle batch-mode 

machine-learning metode, som kaldes for “Runaway Feedback Loops”. Når sådan et loop sker, vil 
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en selvforstærkende profil opstå, som fortsætter med at blive kraftigere og kraftigere, mens den 

samtidig opfordrer analytikere til at fokusere særligt på den selvforstærkende profil. (Ensign, 

Friedler, Neville, Scheidegger, & Venkatasubramanian, 2017). 

Det er velsagtens idéen om, at algoritmer besidder en form for almægtig objektivitet, som 

forstærker ønsket om at benytte sig af machine-learning teknologi i Gladsaxe-modellen. Det kunne 

forestilles, at en maskine kun ville forholde sig objektivt, men med denne overbevisning glemmes 

det, at dataene, som algoritmen beregner på, er samlet og valgt med menneskeligt input. Derfor til 

trods for tanken om algoritmisk objektivitet, sker der altså med menneskelig indflydelse til tider 

utilsigtede effekter (Gillespie, Boczkowski, & Foot, 2014).  

 

3.2.2. Bias  

For at kunne forstå Gladsaxe-modellen er det også vigtigt at kunne forstå, hvorfor og hvordan der 

kan opstå bias i algoritmer. Der vil derfor kort blive redegjort for, hvordan der muligt kan opstå bias 

i algoritmer.  

Når der udvikles algoritmer på baggrund af datasæt og herunder statistiske datasæt, vil algoritmens 

beslutningstagen være baseret på statistikken, hvilket vil blive afspejlet i algoritmens gøren. 

Algoritmer kan ikke favne alle de kompleksiteter og nuancer, der findes i menneskelige 

interaktioner (O’Neil, 2016), hvilket betyder, at algoritmens beslutninger og afgørelse vil bære præg 

af at have blinde vinkler, men vil også bære præg af de statistiske data, som den er baseret på. 

Grundet de blinde vinkler vil maskinen kun kunne tage højde for de indlærte informationer, hvilket 

vil gøre den ufleksibel og kan fører den til at træffe forkerte beslutninger, når det kommer til 

situationer og informationer, der falder uden for det, den har lært at behandle. Yderligere vil 

algoritmens blinde vinkler være en reflektion af de prioriteter og forud indtagelser, som udviklerne 

har haft under udviklingen af algoritmen (O’Neil, 2016). Det betyder, at fordi algoritmer der er 

baseret på statistisk data, og fordi denne data er udvalgt af udviklerne, vil algoritmerne bærer præg 

af udviklernes mening om relevant information for algoritmens udformning og beslutningstagning.  

Selvom det menes, at der ved at anvende algoritmer som hjælp til at træffe beslutninger og 

afgørelser, opnås en mere objektiv og ensartet beslutningstagen, vil der på grund af anvendelse af 

statistiske data og data fra tidligere beslutninger fra området, videreudvikles på den bias der måske 
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findes på området, som vil følge med ind i algoritmen og påvirke dens beslutningstagning. Det er 

altså en uønsket effekt, ved forsøg på at designe objektive algoritmer, at de kan formes af bias på 

området, og derfor ikke træffer fuldstændigt objektive beslutninger.   

 

3.2.3. Overfitting og Early Stopping  

I følgende afsnit vil der forklares, hvordan nogle udviklere forsøger at modvirke den tidligere 

nævnte utilsigtede effekt, runaway feedback loops. Dette gør de ved at introducere ‘Overfitting’ og 

‘Early Stopping’ til deres maskinlæringsalgoritme, som ellers ville have fortsat bygget på sig selv.  

 

Når en algoritme begynder på et runaway feedback loop, sker der to ting. Det ene er en 

forstærkning af bias på de profiler, den har konstrueret, men man risikerer også at algoritmen 

indpasser sig selv i en alt for snæver profil og derfor overser de personer, der ikke passer perfekt ind 

i profilen. Dette fænomen kaldes “overfitting” (Burnham & Anderson, 2007).  

 

Figur 4: Overfitting(grøn) sammenlignet med reguleret algoritme (sort) 

 

Den grønne linje repræsenterer en machine-learning algoritme, der er ramt af overfitting. På grund 

af dens afhængighed af den præcise profil den er blevet trænet til at genkende, er den mere tilbøjelig 
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til at overse små variationer. Den sorte linje repræsenterer en algoritme med early stopping 

implementeret. Denne er mere generaliserende, og er derfor grundigere, trods et mindre tab i 

præcision (Elite Data Science, n.d.). Overfitting kan mitigeres ved at observere en kurve over 

algoritmens præcision i takt med dens udvikling, og stoppe den, når udviklingen aftager. Dette 

kaldes for “early stopping” og er et velkendt fænomen inden for machine-learning. 

 

Figur 5: Præcision af en klassifikationsalgortime over tid 

I figuren ovenfor viser vi præcisionen af en klassifikationsalgoritme over tid illustreret med en 

logaritmisk funktion. I takt med at differentialet af funktionen nærmer sig 0, kan man overveje at 

stoppe træningen, inden man risikerer overfitting. 

 

3.3.  Teknologiske systemer 

Trinnet om teknologiske systemer handler om at zoome ud, og kigge på et sammenhængende 

system af teknologier. For opgaven er det relevant, da algoritmen skal modtage input fra forskellige 

kilder og på denne baggrund træffe beslutninger. I det følgende vil vi kort redegøre for, hvad 

teknologiske systemer er, og hvordan de har relevans for projektet. 

Et teknologisk system er en form for netværk af forskellige teknologier og teknologiske artefakter, 

der alle sammen kulminerer om et fællesmål (Jørgensen, 2019). Udover systemer og artefakter er 

det også relevant at nævne subsystemer og deres naturlige modstykke supersystemer. Hvor en 

lampe med 3 serieforbundede glødepærer er et subsystem bestående af blandt andet disse 3 

artefakter, er husholdningens samlede elnet det egentlige system. Dog er hele byens elnet det 
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teknologiske supersystem. Det niveau man zoomer ud til, afhænger af den kontekst man ønsker at 

belyse teknologien i. Når en undersøgelse af en lampes virken i et hus foretages, er det globale elnet 

irrelevant for undersøgelsen, og kan derfor udelukkes. Subsystemer, systemer og supersystemer er 

altså titler, der kan rykkes frit rundt på for at tilpasse det den kontekst teknologien anskues i. 

 

3.4.  Drivkræfter og barrierer for udbredelse af teknologien 

Følgende trin omhandler hvordan nye teknologier vinder frem og hvad der kan være med til at 

stoppe deres udbredelse (Jørgensen, 2019). Barrierer for udbredelse af teknologier kan hænge tæt 

sammen med de utilsigtede men også tilsigtede effekter af teknologien og hænger derfor tæt 

sammen med trin 1 og 3 i TRIN-modellen. I det følgende vil vi kort redegøre for 

teknologideterminisme og socialkonstruktivisme, og efterfølgende en kort redegørelse for de 

lovmæssige reguleringer som hindrer uhæmmet behandling af personlige oplysninger. Det følgende 

skal derfor danne grundlag for en senere analyse af drivkræfter og barriere for udbredelse og 

ibrugtagning af Gladsaxe-modellen.  

 

3.4.1. Teknologideterminisme 

Med hensyn til teknologiudbredelsens drivkræfter og barrierer, giver det mening kort at tage fat på 

et af de mere kontroversielle emner. Dette afsnit vil kort introducere til teknologideterminisme og 

dens modstykker, med et indblik i hvordan nogle opfatter teknologiens udvikling som en del af 

naturens rationelle udfoldelse, mens andre anskuer det anderledes. 

Opfindelsen af computeren og internettet introducerede nogle helt nye socialsemiotiske systemer 

inden for både undervisning og underholdning med modaliteter som interaktive film og 

computerspil. Disse havde ikke nødvendigvis en efterspørgsel før computerens fødsel, da man ikke 

kendte dens sande potentiale som forbrugselektronik på daværende tidspunkt. Dette er et godt 

eksempel på tankegangen om teknologisk determinisme; Teknologiens udvikling har været 

drivkraft for en samfundsmæssig udvikling og i dette tilfælde en voldsom en af slagsen (Nye, 

2006).  
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Derudover, med hensyn til idéen om teknologisk determinisme, herskede der i takt med den 

teknologiske revolution, en tankegang, som mente at samfundets teknologier definerede dets 

økosystem og sociale organisationer. Det vil altså sige, at den primitive mølle resulterede i 

feudalisme, mens at dampmaskinen introducerede kapitalismen. Denne tankegang mente altså, at 

mekaniseringen og industrialisering blev sat i gang, som et resultat af den rationelle og uundgåelige 

udfoldelse af historien (Nye, 2006). Selvom der var mange tænkere fra begge fløje, som var enige 

om præmissen for teknologisk determinisme, mente størstedelen af teknologihistorikere, at disse 

teorier om teknologi som en naturlig udfoldelse af historien ikke var brugbare (Nye, 2006).   

 

3.4.2. Socialkonstruktivisme 

I forlængelse af uenigheden omkring hvorvidt teknologi er deterministisk eller ej, eksisterer der et 

tilsvar til, hvordan udfoldelsen af teknologi kunne ske gennem historien. Denne tilgang til hvordan 

teknologi kunne være formet af samfundet og ikke omvendt bliver i følgende afsnit forklaret.  

I 2011 begyndte man at udarbejde nye kompetencemål for folkeskoleelever, da den konventionelle 

undervisning havde været tæt på uændret de sidste 100 år. Til det konstruerede man det 21. 

århundredes kompetencer, som var en række kompetencer, man mente enhver elev burde have 

(Centre For Undervisningsmidler, n.d.). Disse nøgler introducerede taksonomisk tænkning i 

didaktikken og skrev læring om og med informationsteknologi på dagsordenen. Dette inviterede til 

nye, digitale undervisningsmidler samt multimodale eksamensmuligheder. Her er der tale om en 

samfundsmæssig udvikling, der har lagt op til en teknologisk udvikling. Dette er måden, hvorpå 

socialkonstruktivismen anskuer forholdet mellem samfund og teknologi. 

  

3.4.3. Science Technology Society-studier 

I mange tilfælde kan hverken socialkonstruktivismen eller den teknologiske determinisme stå alene, 

men virker derimod som en teknologiteoretisk symbiose af perpetuel, gensidig drivkraft 

(“Teknologisk Teori,” n.d.). Dette er en nyere måde at anskue teknologisk teori, der argumenterer 

for at Samfundet driver teknologien, der driver samfundet. Denne tankegang er væsentligt mere 

tilgivende. Da spørgsmålet om hvad der driver hvad ofte ender i en hønen-og-ægget-diskussion, 

som sjældent giver et definitivt afkast. 
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Denne rapport søger at analysere Gladsaxe-modellen ud fra netop denne kombination af 

teknologiteoretiske anskuelser, da det giver den bredeste forståelse samt det bedste overblik over, 

hvad der driver denne udvikling i teknologien, og ligeledes samfundet. 

 

3.4.4. Lovgivning som barrierer 

En yderligere mulig drivkræft eller barriere for udbredelsen af Gladsaxe-modellen er lovgivningen, 

der beskytter borgerne mod uhæmmet behandling og anvendelse af deres personlige data. På 

baggrund af dette har vi valgt at redegøre for de juridiske bestemmelser, da de ikke kun sætter 

rammen for den offentlige forvaltnings råderum, men også kan anses for en afspejling af den fælles 

moralske forståelse af området.  

Vi har taget udgangspunkt i de bestemmelser, som Gladsaxe kommune selv har bedt om undtagelse 

fra (Gladsaxe kommune 2017). Gladsaxe kommune (2017) beder om undtagelse fra §§ 6-8 i 

persondataloven og § 43 og § 47 i sundhedsloven. Lovgivningen er ikke kun et udtryk for, hvad der 

er lovligt, men også et udtryk for etiske og moralske beslutninger, om hvilket samfund der ønskes. 

Juridiske bestemmelser kan både være en afspejling af moralen i et samfund, men kan også ved 

indførelse, være et forsøg på ændring i moralen. 

Persondataloven 

I persondatalovens § 6 oplistes tilfælde, der muliggør behandling af persondata. Det første tilfælde 

er ved udtrykkeligt samtykke, jf. Persondataloven § 6, nr. 1. Yderligere tillades behandling, hvor 

behandling er nødvendig for at udføre en opgave i samfundets interesse, hvor behandling er 

nødvendig for at udføre en opgave under offentlig myndighedsøvelse, og hvor behandling er 

nødvendig for at kunne forfølge en berettiget interesse, og hensynet til den registrerede ikke 

overstiger interessen, jf. § 6, nr. 5-7.  

§ 7, stk. 1 angiver forbud mod at behandle blandt andet oplysninger om race, etnisk baggrund og 

oplysninger om helbredsmæssige og seksuelle forhold. Dog findes der en række undtagelser til dette 

forbud, hvoraf den første er et udtrykkeligt samtykke, jf. § 7, stk. 2, nr. 1. Derudover finder vi stk. 

2, nr. 2 relevant, da den giver mulighed for behandling, hvis det er nødvendigt for at beskytte den 

registreredes eller en anden persons vitale interesser, når den pågældende ikke fysisk eller juridisk 

kan give samtykke. Slutteligt er også § 7, stk. 7 interessant, da den undtager stk. 1 i tilfælde, hvor 
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behandling sker på baggrund af hensynet til vigtige samfundsmæssige interesser, og 

tilsynsmyndigheden giver tilladelse til dette.  

Helt konkret gælder det for den offentlige forvaltning, at der ud over de oplistede forhold til § 7, 

stk. 1 ikke må behandles oplysninger om strafbare forhold, væsentlige sociale problemer 

medmindre der er nødvendigt for at kunne varetage opgaver pålagt myndigheden, jf. § 8, stk. 1. De 

oplysninger der dog kan indsamles til varetagelse af opgaver, må som udgangspunkt ikke 

videregives, jf. § 8, stk. 2. Dog kan videregivelse ske ved udtrykkeligt samtykke, ved varetagelse af 

private eller offentlige interesser, der overstiger hensynet til hemmeligholdelse, og når videregivelse 

er nødvendig for udførelse af en myndighedsvirksomhed eller nødvendig for at myndigheden kan 

træffe en afgørelse, jf. § 8, stk. 2, nr. 1-3. Yderligere kan videregivelse ske, hvis det er nødvendigt 

som led i en behandling af en sag eller nødvendigt for at myndigheden kan gennemfører tilsyns- og 

kontrolopgaver, jf. § 8, stk. 3. 

Sundhedsloven 

Sundhedslovens § 43 og § 47 som omhandler videregivelse af helbredsoplysninger. Videregivelse 

af helbredsforhold kan uden samtykke videregives, når lov eller lovbestemmelser bestemmer at 

oplysninger skal videregives og når oplysningerne antages at have en væsentlig betydning for den 

modtagende myndigheds sagsbehandling, jf. Sundhedsloven § 43, stk. 2, nr. 1. Yderligere kan 

oplysninger videregives, når de er nødvendige for varetagelse af en almen interesse eller af 

væsentligt hensyn til patienten selv eller andre og når videregivelsen er nødvendig for tilsyns- og 

kontrolopgaver, jf. § 43, stk. 2, nr. 2 og 3. Der findes, at bestemmelserne i § 47 ikke bærer en 

relevans for opgaven, hvorfor der ikke vil bruges tid på at uddybe denne. 

 

4. Udsatte børn 

Følgende afsnit handler om udsatte børn, og hvordan man identificerer dem. For at kunne forstå 

udsatte børn skal man vide, hvad et udsat barn er samt hvilke faktorer der definerer et udsat barn. 

Disse karakteristika og risikofaktorer anvendes i og af Gladsaxe-modellen, og derfor er det vigtigt 

at have med til videre analyse.  

For at kunne identificere et udsat barn, kigger man på barnets karakteristika, da det giver en 

indikation af, hvordan barnet har det. Det gør man ved at finde de særlige kendetegn ved et udsat 
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barn; et udsat barn har ofte to eller flere risikofaktorer (Hansen, Lausen, Nielsen, 2010). 

Risikofaktorer er fællesbetegnelsen for de forhold, som tilsammen øger risikoen for, at et udsat barn 

udvikler problemer. Der kigges derfor på barnets samlede situation og baggrundsfaktorer. 

Baggrundsfaktorer for analyse af karakteristika for børn er deres alder, køn, psykiatrisk diagnose og 

om de er danske eller fra anden etnisk herkomst.   

Det vil sige at der skal mere til end blot én risikofaktor, for at øge risikoen for at barnet får sociale 

problemer og herfra er risikogruppen. Ofte er det en bestemt kombination af risikofaktorer, som er i 

spil, og således skal der mere end én risikofaktor til (Ploug, 2007).  

Børn som får en form for foranstaltning, har større sandsynlighed for ikke at have kontakt med 

deres fædre, og således kan fædrenes karakteristika ikke inddrages. Da der ikke kan hentes 

oplysninger om fædrenes socioøkonomiske karakteristika, bliver der kun lagt vægt på moderens 

karakteristika. Hvis moderen ikke er i en kernefamilie (enlig eller med en ny partner som ikke er 

den biologiske far) så har barnet tre gange så stor risiko for at få en for foranstaltning. 

 Det offentlige bruger i alt 15 milliarder kroner årligt på foranstaltninger til at hjælpe udsatte børn 

og unge. Det handler om at gribe ind hos udsatte børn og unge, så snart det er muligt. Derfor er der 

mange forskellige foranstaltninger, nogle mere omfattende end andre. Fordelen ved at komme med 

forebyggende foranstaltninger til barnet i en tidlig alder hjælper med at gøre de udsatte mere 

selvstændige og selvforsørgende samt at få et livsforløb tættere på det ikke-udsatte unge har. En 

person som har været anbragt tjener gennemsnitligt 2 millioner kroner mindre end en ikke-udsat 

person i løbet af et livsforløb (Rambøll, 2012). Af de udsatte unge er 34 procent overvægtige ved 

udskoling, hvorimod overvægtige ikke-udsatte unge er på 18 procent ved udskoling. Kun 26 

procent har en ungdomsuddannelse 6 år efter afsluttet 9. klassen, hvor hele 77 procent af ikke-

udsatte unge har en ungdomsuddannelse 6 år efter afsluttet 9. klasse (nøgletal, 2019). Dette kan 

skyldes svigt fra hjemmet og mistrivsel samt manglende integration.  

Udsatte børn kommer ofte fra udsatte familier, hvor forældrene er arbejdsløse, økonomisk 

udfordrede eller har boligproblemer. Disse familier mangler ressourcer og det nødvendige overskud 

til deres børn, og her kan børnene ende med at mangle sociale relationer samt en struktureret 

hverdag (Hansen, 2010). Der øges social isolation for børnene, hvis deres forældre har gået 

igennem langvarige sygdomsforløb, ligeledes længerevarende arbejdsløshed, da det belaster 

børnene. Børn bliver indirekte påvirket af forældrenes arbejdsmarkedsmæssige position, da de ofte 
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er helt eller delvist ressourcesvage i forhold til andre børnefamilier. De ressourcesvage familier har 

sværere ved at tackle problemer med børnene såsom skoleproblemer, opdragelsesproblemer og 

således, hvor ressourcestærke familie har ofte nemmere ved at tackle disse problemer, end en 

ressourcesvag familie (Hansen, 2010).  

Som det allerede er nævnt, har forældrenes baggrund en stor betydning for børnenes risiko for at 

blive udsat. Børn med indvandrerbaggrund er mere udsatte end deres jævnaldrende, som har dansk 

baggrund (Ottosen, 2018). Derfor kan indvandrebaggrund anses for at være en risiko for udsathed, 

og dette ses også nævnt flere steder, herunder som en af de faktorer, som Gladsaxe-modellen skal 

tage stilling til. Dog skal det nævnes, at der er blevet målt ud fra de samme velfærdsindikatorer på 

tværs af etniske danske børn og indvandrerbørn, og at det er på denne baggrund, at det statistisk kan 

ses, at der er et overtal af unge de lever i lav velstand blandt indvandrerbørn (Ottosen, 2018). Det 

ses at indvandrerbørn ofte har forældre, der ikke er i beskæftigelse, bor til leje og ikke deltager i 

sociale tilbud (Ottosen, 2018). 

   

5. Teknisk analyse 

I kraft af at Gladsaxe-modellen aldrig er blevet implementeret, og at Gladsaxe kommune ikke har 

offentliggjort noget om algoritmens natur, er analysen bygget på antagelse og indicier om, hvordan 

den potentielt kunne fungere. Analysens disposition drager inspiration fra TRIN-modellen, hvor de 

trin med højest relevans er blevet inddraget, mens andre er blevet fravalgt. Hovedsageligt er trin 2 

om teknologiens centrale artefakter, samt trin 5 om modeller af teknologien fravalgt, da det ikke er 

relevant at behandle Gladsaxe-modellen gennem en dybdegående analyse på disse fronter.  

 

5.1. Analyse af indre mekanismer og processer i Gladsaxe-modellen  

Følgende afsnit søger ved hjælp af tidligere redegjort teori at belyse Gladsaxe-modellens opbygning 

og virkning. Dette gøres, som tidligere nævnt, baseret på en række antagelser om Gladsaxe-

modellens potentielle opbygning. 
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5.1.1. Sorteringsalgoritmer 

Gladsaxe-modellen skulle modtage data fra mange forskellige systemer i kommunen, for eksempel 

indberetninger fra skoler og informationer om forældres indtægter. Dette ville kræve en 

sorteringsalgoritme, der kunne kompilere de forskellige datasæt til ét stort datasæt, der så kunne 

viderebringes til næste fase. Her ville det være idéelt at blackboxe processen, da der behandles data 

på privatpersoner, der anses for følsomme data. Generelt ville denne algoritme arbejde med praktisk 

talt alt følsomt persondata om samtlige personer i kommunen, som kommunen i forvejen besidder 

eller kan få adgang til fra andre offentlige systemer, hvilket gør sikkerheden herom en topprioritet. 

 

5.1.2. Klassificeringsalgoritmer 

Klassifikationsalgoritmen, der skulle fungere i Gladsaxe-modellen, ville sende den kompilerede 

persondata gennem et eller flere beslutningstræer for at determinere hvorvidt et individ ville være i 

fare for at være eller blive udsat. Således ville algoritmen konstruere en ”knude” i beslutningstræet 

tilsvarende et udslagsgivende kriterie for udsatte børn, som så ville besvares ved hjælp af den 

indsamlede persondata. Algoritmen ville returnere en procentvis tilbøjelighed for hvert enkelt 

person respektivt, hvor en fastlagt grænseværdi ville være determinerende for hvorvidt et barn ville 

blive markeret som potentielt udsat. En liste over disse personer ville altså være resultatet i sidste 

ende, da dette ville mindske menneskelig kontakt med den følsomme persondata. Dette inviterer til 

en interessant diskussion om, hvor man ville sætte denne procentvise grænse for, hvornår et barn er 

i risiko, da man er nødt til at sætte en grænse et sted. Hvis man satte grænsen ved en 50 procent 

risiko, ville algoritmen udelade et barn med 49 procent fra listen. 

 

5.1.3. Datakrypteringsalgoritmer og black boxing 

Når man arbejder med datasæt indeholdende sensitiv information, er det vigtigt at tage visse 

forholdsregler for at sikre sig mod data leaks og manipulation udefra. Hertil bruger man en såkaldt 

krypteringsalgoritme, der gør datasættet ulæseligt for enhver, der ikke er i besiddelse af 

dekrypteringsnøglen. Datakryptering er ikke et nyt koncept, da det er blevet taget i brug både 

millitært og i hemmelige organisationer i mange hundrede år. En af de mest velkendte 

datakrypteringsmekanismer var den tyske chiffermaskine, der fik tilnavnet “Enigma”. Den blev 
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brugt til kryptering af det tyske militærs kommunikation under 2. verdenskrig. Dekrypteringen af 

Enigma var essentiel for de allierede styrker for at afslutte krigen, da det gav dem indblik i de tyske 

styrkers intentioner. I dag er datakryptering digital og foretages gennem sofistikerede algoritmer, 

der er væsentligt sværere at dekryptere uden den rette nøgle. Datakryptering bliver anvendt stort set 

alle steder, hvor der er sensitiv datatrafik involveret. 

Black boxing er et udtryk for at “skjule” en del af en databehandlingsproces med formål at mindske 

potentiel menneskelig indblanding og manipulation. Datakryptering er en af måderne man kunne 

black-boxe en databehandlingsproces, men at introducere en machine-learning algoritme i 

processen hjælper også, da ingen kender de kriterier og paralleller en machine-learning algoritme 

vælger at konstruere. Således er der ingen der ved nok om systemet til at kunne kontrollere eller 

manipulere det. 

 

5.1.4. Kvalitetstest af Gladsaxe-modellen 

Når der er tale om menneskeliv og deres leveforhold, er det essentielt at præcisionen og 

grundigheden er tilfredsstillende. Gladsaxe-modellens implementering var motiveret af et ønske om 

at forbedre den offentlige forvaltnings evne til at opdage udsatte unge hurtigere, og en algoritme 

kunne potentielt gøre netop dette. Et falskt positiv kan resultere i indgreb of foranstaltninger i 

familier, hvor det ikke er nødvendigt, hvilket ville være et enormt ressourcespild for kommunen. 

Samtidig kan et falskt negativ resultere i et barn, der forbliver i dårlige leveforhold og altså ikke 

modtager den hjælp, kommunen søger at yde. Det er derfor essentielt at teste algoritmens præcision 

såvel som grundighed, således at ingen bliver overset eller unødvendigt behandlet. Derfor kunne f-

measure værdien være idéel, da denne værdi tager højde for både grundighed og præcision. Idéelt 

set ville denne f-measure ligge på 1, og altså aldrig lave fejl i hverken falske positiver eller 

negativer. Der er basis for en diskussion om, hvad der bliver af de børn, der ikke nødvendigvis 

passer ind i de udslagsgivende kriterier, da en komplet afhængighed af Gladsaxe-modellen ville 

have risiko for at overse disse. 
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5.2. Analyse af utilsigtede effekter ved Gladsaxe-modellen  

Med hensyn til udvikling og implementering af algoritmer, opstår potentialet for utilsigtede 

effekter. Tidligere i afsnittet TRIN 4 om utilsigtede effekter, blev der introduceret fænomenet 

“Runaway Feedback Loops”, samt hvordan ens algoritme kan bygge på bias. I følgende afsnit vil 

fænomenet og Gladsaxe-modellen blive flettet sammen og give et indblik i, hvordan denne 

utilsigtede effekt kunne opstå ved brug algoritmen. Der vil i afsnittet afslutningsvis analyseres på 

hvordan bias kan liste sig med ind i algoritmer, som for eksempel bygger på maskinlæring. 

 

5.2.1. Runaway feedback loops 

Algoritmen bag Gladsaxe-modellen havde adgang til en lang række kilder af information både fra 

egen kommune, men også fra andre kilder med statistiske data såsom Danmarks Statistik. For at 

kunne hjælpe med at finde og opspore børn i risikogruppen, måtte profiler af det velfungerende barn 

og det udsatte barn etableres. Med disse profiler på plads, som bygger på tidligere data, skulle de 

endvidere adaptivt videreudvikles og forstærkes af det observerede data ved brug af dem. Derfor 

udtalte Hovmand sig også, at algoritmen først ville blive rigtig god efter 10-12 år, da den vil bygge 

på data fra så langt tilbage, at man ville kunne se, hvad der mellem 0-6-årige resulterede i at de blev 

udsatte senere hen (Kulager, 2018). Det er med denne tilgang, at Runaway Feedback Loops vil 

forekomme, da det vil resultere i en selvforstærkende profil, baseret på faktorer som vil stå mere og 

mere frem end andre potentielt lige så væsentlige risikofaktorer for et udsat barn. Med øget fokus på 

særlige elementer, som resultat af algoritmens egen prioriteringer af lærde og selvforstærkende 

faktorer, er det sådan, at en algoritme kan gå hen og blive diskriminerende.Udover at algoritmen er 

bygget på selvforstærkende profiler, er disse profiler samtidigt bygget på data, som kunne virke til 

at være objektive, men er formet af menneskelige fravalg og tilvalg, hvilket endvidere lægger op til 

en mulighed for oversete faktorer, som algoritmen derfor ikke lægger vægt på. Med andre ord 

kunne der have hersket en bias med indsamlingen af information om potentielt udsatte børn. Det 

skal dog siges, at det var tiltænkt med Gladsaxe-modellen, at en socialrådgiver skulle fungere som 

en stopklods, for at modarbejde fejlagtige instanser af børn i risikogruppen. Om dette led af 

indtræden i den ellers automatiserede proces, er tilstrækkeligt med hensyn til tilliden, der implicit 

må lægges hos socialrådgiverne, er et spørgsmål som lægger op til diskussion. Slutteligt ville man 

med al sandsynlighed også implementere et early stop i algoritmens træning, for at undgå 
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overfitting, og dermed begrænse risikoen for et runaway feedback loop. Denne løsning medbringer 

en række andre problemer, som vil blive belyst senere. 

 

5.2.2. Bias i algoritmen 

Gladsaxe-modellen er bygget på machine-learning, som lærer af gamle sager i kommunen, statistisk 

data og information om velfungerende såvel som udsatte børn (Kjær, 2019) (Kulager, 2018) (Lessel 

& Houlind, 2018). Når algoritmen lærer af denne data, lærer den også at det er denne data, der er 

den objektive sandhed, som den skal reproducere. Som nævnt kan man dog også arbejde med 

machine-learning ud fra, at algoritmen selv skal finde sammenhængen i et datasæt (Christiansen, 

2020b). Dog peger informationen om udarbejdelsen af Gladsaxe-modellen ikke på, at der er 

fokuseret meget på, at algoritmen selv skulle finde sammenhængen i dataene men i stedet skulle 

lære ud fra gældende praksis og statistiske informationer. Når dette gør sig gældende, vil den 

gældende praksis blive reproduceret i de beslutninger, som algoritmen kommer til at træffe. O’Neil 

(2016) fortæller om en algoritme, der i USA skal hjælpe med at skabe ensartethed i retsafgørelserne 

i retsvæsnet, hvor den i stedet bidrager til at reproducere at flere sorte og latinoer bliver fængslet og 

får hårdere straffe end hvide, der har begået samme kriminalitet. Hvis der findes en bias i den data, 

som algoritmen lærer fra, vil denne bias også blive reproduceret af algoritmen og cyklus af 

forskelsbehandling vil fortsætte. Fordi Gladsaxe-modellen er baseret på statistik og gamle 

beslutninger, og fordi vi ved, at statistisk set er flere udsatte børn fra fattige familier og familier 

med anden etnisk baggrund, er der en stor sandsynlighed for, at algoritmen også være med til at 

udpege et større antal af sådanne familier i modsætning til velstående rige hvide familier. Som 

beskrevet i afsnit 3.1.2 Klarificeringsalgoritmer og Machine Learning, kan en algoritme trænes til 

selv at se sammenhænge i dataet, i sådan et tilfælde, er det en sandsynlighed for, at Gladsaxe-

modellen selv ville kunne finde sammenhænge og på denne måde være med til at tage højde for, at 

realiteten måske ikke hænger helt sammen med de data den er oplært på. På denne måde kan det 

være muligt at tage højde for, at problematikken med en overvejende mulighed for, at algoritmen 

blot kommer til at reproducerer det statistiske billede vi ser i dag.  

Statistikken kan ikke fortælle os, om der er en forudindtagethed i beslutningstagningen og i 

undersøgelserne, og om det er derfor, at nogle befolkningsgrupper er overrepræsenterede, når det 

kommer til udsatte unge, eller om det som formodet rent faktisk er her, at børn har det svære. Dog 
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er denne formodning en del af en forudindtagelser af, hvad der foregår i disse familier, og kan igen 

være med til at forstærke biasen. Forudindtagelser om at fattige familier er mindre ressourcestærke 

skal forstås i sammenhæng med tunnelsyn og båndbredde (Münster, 2018). Når der bruges meget 

energi, altså båndbredde, på nogle få meget grundlæggende problemer i livet, er der ikke overskud 

til at fokuserer på andre og mindre problemer. Dog er det jo ikke udelukket til kun at ske hos fattige 

familier, også hos familier med meget karriedrevne forældre, kan meget af fokus ligge på arbejdet, 

og kan muligvis medføre, at børnene til tider kan blive overset. Men fordi de ressourcestærke 

familier ikke fremgår ret ofte i statistikken, kan en ukritisk tilgang til statistikken som den objektive 

sandhed om, hvor udsatte børn findes, være med til yderligere at marginaliserer familier med lav 

velstand, fordi algoritmen i første omgang går efter den indlejrede statistik og derefter går efter dens 

egne trufne beslutninger, som altså bunder i en forståelse af, at udsatte børn findes hos en bestemt 

slags forældre. Det kan derfor være svært at lave en algoritme, der går objektivt til værks og derfor 

returnerer en objektiv afgørelse.  

Det ovenfor beskrevne, hvor algoritmen kun udpeger børn, der passer rigtig godt ind i profilen med 

familier med lav velstand kaldes overfitting, som også er beskrevet i afsnit 3.2.3 Overfitting og 

Early Stopping. Det er præcis denne overfitting der kan gøre, at børn fra andre baggrunde ikke 

opfanges af algoritmen. Ved at implementerer Early Stopping-princippet i Gladsaxe-modellen, kan 

risikoen for, at algoritmen forstærker marginaliseringen af familier med lav velstand, stoppes fordi 

læringskurven stoppes på et tidspunkt, hvor den stadig er generelt nok til at kunne udpege børn med 

de korrekte karakteristika mens tabet af præcision gør, at det er et større udsnit af børn med kun et 

fåtal af karakteristika der udpeges. På denne måde kan det sikres, at et stort udsnit af børn udpeges 

af algoritmen, således at generaliseringen vinder plads i forholdt til ekstrem præcision. Dette 

hænger også sammen med, at algoritmen vil have blinde vinkler og derfor vil overse nogle ting. Det 

må derfor være bedre, at algoritmen udpeger et større udsnit af børn, der bærer nogle præg af at 

have risiko for at blive udsat hed, og at det så ved manuel gennemgang af sagen viser sig, at der 

umiddelbart ikke er grundlag for at gå ind i sagen, i stedet for at en række børn overses, og rent 

faktisk ikke tilbydes den nødvendige hjælp, fordi de ikke udpeges. Desuden giver algoritmen ikke 

megen værdi, hvis ikke den hjælper til opsporing og hjælp af flere børn, end dem der udpeges inden 

algoritmens indførelse. 
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5.3. Analyse af teknologiske systemer i forbindelse med Gladsaxe-modellen 

Gladsaxe-modellen kan anskues på flere måder. Man kan anskue den på et mikroplan som et 

selvstændigt system bestående af diverse algoritmer, der i tandem udarbejder et læseligt resultat til 

brugeren. Den kan også anskues på makroplan som et subsystem i et større supersystem, med alle 

aktører og politiske organer i spil, hvilket er hvad dette afsnit har til formål at gøre. 

Eftersom problematikken bag Gladsaxe-modellen ikke kun ligger på mikroplan, er det også relevant 

at beskue den på et makroplan, der giver observatøren et bedre overblik over hvilke mekanismer, 

aktører og interessenter, der er i spil fra start til slut. Som tidligere nævnt blev Gladsaxe-modellen 

sat på bænken efter et møde med hård kritik af både dens etiske og juridiske implikationer. Derfor 

er systemet konstrueret ud fra en antagelse af, hvordan systemet kunne se ud og virke. 

Det første element i systemet er input-aktørerne. Her ligger den separate persondata lagret normalt. 

Herfra bliver dette kompileret af en sorteringsalgoritme for at sammenbringe de forskellige 

kriterier, klassificeringsalgoritmen behandler og regner på. Dette bliver gjort ved hjælp af en “skov” 

af machine-learning-konstruerede beslutningstræer, der i fællesskab returnerer en procentvis risiko, 

der derefter bliver vurderet, hvorvidt den ligger over eller under den fastsatte grænseværdi. Herefter 

behandles dataen i en ny sorteringsalgoritme, der laver én liste over børn, der ikke har brug for 

særlige foranstaltninger, samt en anden liste med de børn kommunen burde kigge nærmere på. 

Eftersom denne data er dybt personlig, er det vigtigt at minimere den menneskelige interaktion med 

denne data. Dette kan gøres ved hjælp af blackboxing, der ville skjule datasættet under hele 

processen. Fra et datasikkerhedsmæssigt perspektiv er en krypteringsalgoritme med al 

sandsynlighed også nødvendig, da dette beskytter dataene fra potentielle leaks og andre 

cyberangreb. Som udgangspunkt er det den offentlige sektor, der fodrer modellen med data, men i 

princippet kunne faktorer som personers færden på sociale medier samt internet browsing historik 

også inddrages, skulle dette findes relevant. Disse data kan være mindre kontroversielle at inddrage, 

da nogle af disse allerede er offentligt tilgængelige, som for eksempel hvilke interesser, den givne 

person har valgt på diverse sociale medier. Metadata om enkeltpersoners købshistorik på webshops 

kunne også inddrages, såfremt dette var relevant. Hele systemet fungerer altså som et stort timeglas 

af data, med en samling af data i begyndelsen, og efterfølgende en adskillelse af selvsamme data. 

Der hvor machine-learning træerne i midten af processen brillierer er, at man til enhver tid kan 

fodre en ny type data gennem den, og den kan her autonomt drage nye paralleller mellem de nye 

kriterier og de gamle kriterier med en smule træning. Disse machine-learning træer, der bliver 
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konstrueret autonomt af algoritmen, lægger op til en diskussion om hvilke kriterier den finder for 

udsatte børn. Der er nemlig ingen garanti for, at det er de samme som dem den offentlige 

forvaltning arbejder med i dag. 

  

5.4. Analyse af drivkræfter og barrierer for udbredelse af Gladsaxe-modellen 

I særdeleshed når der er tale om en så kontroversiel teknologi som Gladsaxe-modellen, er det vigtigt 

at undersøge hvilke drivkræfter, der har påvirket dens udvikling samt dens hæmning. Dette afsnit 

vil analysere de forskellige kræfter, der lå bag dens undfangelse, samt hvilke forhold der førte til 

Gladsaxe-modellens afslutning. Dette gøres på baggrund af tidligere fremlagt teori. 

 

5.4.1. Motivationen bag Gladsaxe-modellens fødsel og død 

Dette afsnit søger at afdække drivkræfterne og motivationen bag Gladsaxe-modellens udvikling 

samt dens barrierer i samme forbindelse.  

Det er tydeligt at der har været et ønske om en mere tilfredsstillende hjælpeløsning til udsatte børn, 

og i særdeleshed en øget evne til at opdage dem i god tid. Som det ser ud lige nu, er der en generel 

tendens til, at man ikke opdager udsatte børn hurtigt nok til at implementere foranstaltninger, der 

kan øge deres levevilkår i en tilfredsstillende grad. Dette er i den seneste tid blevet gjort muligt at 

ændre på takket være udvikling inden for algoritmisk kategorisering og machine-learning, og det er 

dét, der har lagt fundamentet for Gladsaxe-modellens fødsel. Dette tyder på, at Gladsaxe-modellen 

overvejende er et produkt af teknogiens udvikling, og altså en teknologideterministisk 

manifestation. Det er dog værd at pointere, at Danmark er et velfærdssamfund, og derfor søger 

rekursivt at forbedre borgernes velfærd og levevilkår. Dette har potentielt lagt grund til yderligere 

midler disponeret til forskning i, og udvikling af, nye og bedre maskinlæringsalgoritmer. Således 

kan Gladsaxe-modellens drivkraft ses både som et teknologisk deterministisk produkt, men 

samtidig også en social konstruktion. Samfundets udvikling såvel som teknologiens er imidlertid 

også det der har lagt fundamentet til Gladsaxe-modellens død. Grundet den massive indhentning af 

metadata og persondata der bliver foretaget på forskellige sociale medier og webshops, er 

menneskeheden blevet gjort opmærksomme på de risici der langsomt tager form i forbindelse med 

lagring og udnyttelse af deres digitale fodspor. Dette har ledt til en række foranstaltninger, hvis mål 
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er at begrænse indhentningen, behandlingen og opbevaringen af følsomme data på privatpersoner. 

Dette i sig selv har været en socialkonstruktivistisk barriere, som har haft en stor rolle i at lægge 

Gladsaxe-modellen på hylden.  

 

5.4.2. Lovgivning og etik i samfund 

Lovgivning har en stor betydning for hvad der er muligt og ikke muligt i vores samfund. For vores 

offentlige forvaltning, hvorunder kommuners afgørelser om foranstaltninger til udsatte unge falder, 

gælder at der skal være hjemmel til at foretage behandling og træffe afgørelser. Det betyder, at 

forvaltningen ikke kan foretage sig noget, der er forbud mod i lovgivningen. I modsætning gælder 

det for private, at de pålægges straf, hvis de foretager sig noget, der er forbud mod i loven. For 

eksempel udstedes bøder hvis hastighedsgrænsen overstiges, hvilket jo sagtens kan ske, selvom der 

er forbud imod det. Det betyder også, at mange af de tiltag og muligheder for behandling af 

persondata, som Gladsaxe kommune har brug for til at kunne lave algoritmen ikke findes, og at de 

derfor skal have dispensation fra bestemmelserne. Dette skal ske via anden lovgivning, der 

tilsidesætter bestemmelserne for kommunen. Var dette sket, havde kommunen ikke haft mange 

problemer med bestemmelser, der gjorde videre arbejde umuligt. 

Dog er der stadig etik og moral at overveje, og det faktum at kommunen ikke fik undtagelsen. Men 

lad os for et øjeblik behandle situationen, som at det var juridisk muligt for kommunen at gå videre 

med arbejdet grundet undtagelse fra reglerne. Lovgivning kan ses som et billede af den moral, der 

ønskes i samfundet, og når der er skarpe regler om hvordan personlige oplysninger må behandles, 

hænger det ofte sammen med en konsensus i samfundet om, at personlige oplysninger har en meget 

intim og vigtig karakter, og derfor skal beskyttes mod misbrug og må kun anvendes til 

anerkendelsesværdige formål. Algoritmen skal anvende en lang række personlige oplysninger, som 

civilstatus, indkomst, arbejdsstatus, sundhedsoplysninger med mere, for at kunne pege på børn i 

risiko. Dette kommer jo ud over oplysninger, der alene relaterer sig til barnet, da de nævnte 

oplysninger knytter sig stærkt til forældrene og er meget indgribende i deres ret til privatliv. Det er 

altså forholdet til forældrenes ret til privatliv og vores generelle konsensus i samfundet om, at vores 

private oplysninger er private og så hensynet til at nå at hjælpe udsatte børn tidligt, og på denne 

måde hjælpe dem og give dem et bedre liv, end det de kunne have fået uden hjælpen. Yderligere er 
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det en stærk begrænsning, at der er modstand mod at anvende personoplysninger til mange ting og 

specielt at få dem behandlet af en algoritme.  

Lovgivningen i sig selv, men også den samfundsmoral den afspejler samt hensynene til forældrenes 

privatliv og børnenes trivsel er alt sammen barrierer, der har modsatrettede interesser og derfor kan 

være svære at forene. Dog angiver bestemmelserne, der gennemgås i afsnit 3.4.4 Lovgivning som 

barrierer, at hensynet til den berettigede, hensynet til den registrerede eller en andens persons vitale 

interesser, hensynet til vigtige samfundsmæssige og almene interesser. Førhen har vi snakket om en 

konsensus i samfundet om, at personoplysninger er en meget privat ting, og derfor skal beskyttes. 

Dog viser bestemmelserne om videregivelse og anvendelse af personoplysninger, at vi også mener, 

at der er nogle vigtige aspekter i velfærdsstaten, der har større prioritet end retten til at 

hemmeligholde personlige oplysninger, når der er et andet hensyn, der er vigtigere. Specielt 

Sundhedslovens § 42, stk. 2, nr. 2 og 3 samt Persondatalovens § 7, stk. 2, nr. 2 og § 7, stk. 7, viser, 

at hensynet til andre mennesker samt samfundsmæssige interesser også har høj prioritering. Det kan 

derfor anses således, at hensynet til en forældres barn har større prioritet moralsk end forælderens 

ret til at holde personoplysninger private – rent juridisk er der ikke grundlag for at kunne påstå 

dette. Men hvis bestemmelserne igen tillægges værdi for den samfundsmoral den afspejler, kan der 

argumenteres for, at retten til barnets liv og samfundsinteressen i velfungerende borgere er større 

end hensynet til at forældre kan hemmeligholde personlige oplysninger om straffeforhold, 

sundhedsoplysninger med mere, fordi tidlig indgriben hos børn med risiko for at blive udsat, har 

støre samfundsmæssig og personlig gavn. 

 

6. Analyse af algoritmens behandling af oplysninger af 
karakteristika for udsatte børn  

I følgende afsnit vil de beskrevne karakteristika og risici, som ses ved udsatte børn analyseres i lyset 

af, hvordan de vil kunne blive anvendt i Gladsaxe-modellens behandling. Herunder vil vi også 

kigge på hvordan faglig vurdering har betydning for børnene, samt hvordan det vil kunne blive 

anvendt af algoritmen. Yderligere vil vi se på, hvordan algoritmen kan være med til at reproducerer 

bias fra statistikken, og hvilke problematikker og fordele der findes ved dette.  
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6.1. Faglig og personlig vurdering 

Algoritmens formål var at den skulle opdage udsatte børn ved at indsamle og analysere data fra 

forskellige systemer i kommunen herunder indberetninger fra for eksempel børnehaver og andre 

lignende intuitioner. I børnehaver kigger pædagogerne på andre tegn end algoritmen ville gøre, da 

de lægger mere vægt på barnet end omgivelserne omkring. Her bliver der kigget på selve barnet og 

dets sundhed, for at tjekke efter mistrivsel i hjemmet. Herunder kigges der på hygiejne, påklædning, 

barnets fysiske tilstand, barnets psykiske tilstand (for eksempel om de er ekstra frygtsomme) samt 

hvordan forældrene reagerer og opføre sig omkring barnet (Ploug, 2007). Dette gøres inden 

pædagogerne involverer kommunen og indberetter et barn. Det er således ikke kun statistik 

algoritmen arbejder udfra, men også med forskellig information som indberetningerne. 

Oplysningerne fra algoritmen bliver herefter sendt videre til sagsbehandlere, som herfra kigger på 

sagen og tager stilling til hvorvidt sagen skal kigges nærmere på. Det er således sagsbehandlerne 

som træffer beslutningen om, hvorvidt de skal gå videre med sagen og ikke selve algoritmen. 

Algoritmen vil komme med forslag til en løsning, men det vil være sagsbehandlerne som tager den 

reelle beslutning. 

Problematikken ved denne tilgang til anvendelse af algoritmen, kunne være hvis sagsbehandlerne 

for eksempel har for travlt, og derfor tager beslutninger ud fra hvad algoritmen siger. Det kunne ske 

hvis algoritmen opdager flere udsatte børn, end der er blevet opdaget før og derfor øger stressen hos 

sagsbehandlerne. På den anden side er det muligt, at algoritmens udpegning ville kunne finde flere 

børn og finde dem tidligere. Fordi algoritmen både arbejder på baggrund af statistiske karakteristika 

men også på baggrund af indberetninger, vil den kunne udpege flere børn. Som beskrevet tidligere, 

så er en af problematikkerne ved den nuværende behandling af udsatte unge, at indberetninger ikke 

per automatik samles og ses sammen, og derfor kan nogle børn med indberetninger fra forskellige 

institutioner overses. Når indberetningerne samles af algoritmen, ses flere indberetninger sammen 

og på denne måde er det muligt at se situationen i en større sammenhæng, hvilket kan være med til 

at flere børn opdages. Når alle indberetninger samles og samtidig sammenholdes med informationer 

om forældrene og hjemmesituationen baseret på de statistiske karakteristika, er det overvejende 

sandsynligt, at flere børn vil blive opdaget og at børnene opdages tidligere end uden algoritmen.  
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6.2.  Statistik og reproduktion af bias 

Når Gladsaxe-modellen blandt andet skal arbejde på baggrund af statistiske kendetegn for udsatte 

unge, kan denne statistiske faktor i beslutningstagningen være med til at forstærke eller bibeholde 

samme forståelse af et udsat barn. Statistikken er funderet i det verdensbilleder, der findes ved 

statistikkens udformning, og er på denne måde et korrekt øjebliksbillede for hvordan situationen ser 

ud. Den statistiske tilgang til hvilke karakteristika, der skal have betydning og hvilke børn skal 

udpeges, bygger på data, der på tidspunktet viste hvilke børn der var udsatte. Ved at lade algoritmen 

bygge på disse data, sikres det, at der rent faktisk er hold i algoritmens beslutninger, fordi den 

bygger på viden om, hvornår børn faktisk er blevet kategoriseret som udsat efter lovgivningen. På 

denne måde sikres det, at der ikke blot er tale om en udviklers forestilling om hvad et udsat barn er 

eller en udviklers fordomme om visse gruppe i samfundet. Ved at sikre at algoritmens 

beslutningsproces er baseret på allerede trufne beslutninger, kan det muligvis sikres, at der ikke 

skabes en ny bias, men at der blot reproduceres det billede af udsatte børn, der findes på 

udviklingstidspunktet. 

Det betyder dog også, at i tilfælde af en drastisk samfundsudvikling, og hvis ikke algoritmen lærer 

at følge denne samfundsudvikling, kan algoritmen træffe forkerte valg, da den ikke længere har lært 

at gøre sig gældende på samfundssituationen. Blandt andet er der mellem 2009 og 2017 er sket en 

social polarisering hvor børnefamilier med få ressourcer er blevet mere udsatte (Ottosen, 2018). 

Hvis ikke algoritmen tager højde for, at der sker en udvikling, hvor få ressourcer i familien faktisk 

har en større betydning for barnets mistrivsel og udsathed end det havde tidligere, mister algoritmen 

sin mening med at kunne udpege børnene tidligt. Algoritmen skal udformes ved at anvende 

machine-learning, men vi ved ikke, om machine-learning aspektet af algoritmen forsat skal være til 

stede efter den er taget i brug. Hvis ikke machine-learning aspektet er til stede, vil der, som 

beskrevet, være mulighed for, at algoritmen ikke kan tage højde for, at der sker udvikling i 

samfundet på godt og ondt, og faktorer, der på et tidspunkt skulle pålægges mindre vægt, bliver 

ikke pålagt mere vægt, selvom samfundsudviklingen lægger op til det. Dog er det mere 

nærliggende, at machine-learning aspektet bibeholdes i algoritmen efter ibrugtagningen, da det 

omtales at der mangler meget data på området grundet sen digitalisering af 

sagsbehandlingssystemet (Andersen, 2018). På denne baggrund er det nærliggende at forstå, at 

machine-learning aspektet bibeholdes, og således vil algoritmen også lære af de beslutninger, som 
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socialrådgivere træffer på baggrund af output fra algoritmen og algoritmen vil følge med 

samfundsudviklingen.  

Ved at anvende de statistiske fællestræk, der kan ses hos udsatte børn, sørges der dog for, at der er 

en fundering baseret på virkeligheden bag beslutningstagningen og på denne måde er det muligt at 

udpege børnene tidligere end ellers, da indberetninger vil blive sammenkoblet med anden viden om 

forholdene i hjemmet og ikke alene basere sig på hvad andre i kommunen opfatter og indberetter 

om barnet. Dog kan det statistiske grundlag, være med til at reproducere forståelsen af udsatte børn 

og social ulighed ved kun at medtage børn, der falder under de stereotypiske opfattelser af udsatte 

børn. Der fokuseres meget på at få faktorer som forældrenes arbejdsløshed, indkomst, boligtype, 

sundhedsdata og civilstatus med, da børn der ikke vokser op i kernefamilier oftere er udsatte. På 

denne måde kan algoritmen overse børn fra kernefamilier og overklassen, fordi disse ikke statistisk 

har risiko for at blive udsatte. I tilfælde med udsatte børn vil disse igen være afhængige af 

gentagende indberetninger, og algoritmen vil falde igennem på børn, der ikke statistisk passer ned i 

en model. Hvis opbygningen af algoritmen dog også anvender machine-learning til at lade den finde 

sammenhænge den selv kan se i datasættet, er der mulighed for, at den kan se sammenhænge der 

giver baggrund for at udpege et større antal børn fra velstående kernefamilier. Igen afhænger det 

stærkt af datasættet, og også på baggrund af sammenhænge defineret af algoritmen, kan den overse 

en gruppe børn, der ikke passer den i den gængse forståelse af udsatte børn.  

Yderligere ses det, at etnicitet også at en faktor som algoritmen skal tage med i vurderingen. Dog er 

de faktorer der spiller ind hos ikke etniske danske udsatte børn næsten lig de samme som for etniske 

danske udsatte børn. Der er nemlig igen tale om høj arbejdsløshed hos forældrene, lav velstand og 

lav indkomst, hvilket gør sig gældende som risikofaktor for alle børn (Ottosen, 2018). Ved at tilføje 

etnicitet som en selvstændig faktor, og ikke blot fokusere på faktorer, der er ens for alle børn, såsom 

lav indkomst i husstanden og manglende kommunikationsevner hos barnet, forstærkes stereotypen 

om etniske børn som værende i mistrivsel. 
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7. Diskussion 

7.1. Tekniske barrierer for at implementere Gladsaxe-modellen  

I afsnittet 3.2 Utilsigtede effekter i algoritmer blev der taget fat på, hvordan fænomenet runaway 

feedback loops, uundgåeligt vil komme til at skabe en selvforstærkende profil, hvis ikke man gør 

brug af for eksempel early stopping, som blev beskrevet senere i afsnittet om utilsigtede effekter. 

Det er svært at sige, om Gladsaxe-modellen kunne have blevet implementeret, hvis udviklerne 

havde benyttet sig af early stopping, men ikke desto mindre fungerer runaway feedback loops som 

en teknisk barriere for algoritmen bag modellen. Skulle modellen have været implementeret og 

stadig været i fuld brug, ville en potentiel konsekvens være, at de børn som algoritmen udpeger, 

hurtigt ville blive normen for et udsat barn. Det er farligt at danne en norm for hvordan et udsat barn 

ser ud, for hvis denne profil begynder at blive hovedfokusset, vil det potentielt resultere i, at børn 

som har lige så meget brug for hjælp, kunne gå hen og blive overset; da de falder udenfor den 

selvforstærkende profil, som er resultat af runaway feedback loops. Derudover, som vi senere tog 

fat på i afsnittet 3.2.2 Bias, hersker der som resultat ved brug af statistik fra forrige udsatte børn, en 

risiko for at viderebygge på en snæversynet profil. Dette vil igen kunne ende med, at de børn som 

ikke falder under, hvad der førhen er blevet opdaget, vil blive overset af algoritmen.  

 

Disse utilsigtede og negative effekter ved brug af maskinlæringsalgoritmer, kan samtidigt afhængigt 

af kontekst, være en styrke. Ved algoritmens brug af traditional batch mode learning, som byggede 

på, at algoritmen konstant adaptivt udvikler sig selv, vil den kunne holde sig opdateret i takt med 

samfundets udvikling. Det er en styrke for algoritmen, at den ikke kun er fastlåst på ét sæt af 

kriterier, hvilket uundgåeligt ville resultere i for snæversynet en profil af potentielt udsatte børn.   

Så en fordel ved at benytte sig af maskinlæringsalgoritmer er, at den har adaptive evner til at forme 

sig efter feedback fra observerede data. Dette er som tidligere nævnt, paradoksalt hvad der kan 

resultere i et endnu mere snævert syn på, hvordan et udsat barn ser ud. At navigere en algoritme ud 

fra disse overvejelser, må i sig selv være noget af en teknisk barriere, for ved et valg af enten en 

fastlåst profil, eller alternativet som er en adaptiv selvforstærkende profil, er begge en løsning på et 

utilstrækkeligt resultat. Hvis det var muligt at flette disse løsninger sammen, med udgangspunkt i én 

gennemsnitlig skabelon, som derefter implementeres i forskellige byområder og formes af 

tilsvarende forskellige lokale maskinlæringsinput, kunne kun styrken bag den adaptive funktion ved 

maskinlæringsalgoritmer potentielt skinne igennem.  
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Hvis teknologien blot skulle havde gået sin gang, som teknologideterminismen foreslår, ville vi 

formegentlig have set Gladsaxe-modellen være aktiv i Gladsaxe kommune. Hvis teknologier 

definerer et givent samfunds økosystem og sociale organisationer, ville Gladsaxe-modellen ikke 

have mødt den modstand, som det gjorde dengang modellen blev forsøgt implementeret. Det er 

snarere samfundets økosystem og dets sociale organisationer, som i dette tilfælde definerede 

teknologien. Det falder på sin vis ind under tankegangen fra afsnit 3.4.3 Science Technology 

Society-studier, som introducerede idéen om, at det er samfundet der driver teknologien, der driver 

samfundet. Dette stemmer overens med Gladsaxe kommunes mislykkede forsøg på, at få en særlig 

undtagelse med hensyn til lovgivningen, som beskytter borgere mod uhæmmet behandling og 

anvendelse af deres personlige data. 

 

7.2. Konsekvenser ved reproduktion af den nuværende situation  

For at kunne snakke om Gladsaxe-modellens berettigelse eller mulige implementering, må det også 

overvejes, hvad der skal til for at den faktisk giver værdi for kommunen og hvilke forventninger der 

skal sættes til den. Som beskrevet i afsnit 3.1.3 Kvalitetskontrol af klassifikationsalgoritmer, måles 

kvaliteten af en klassificeringsalgoritme på præcision og grundighed. Når det kommer til Gladsaxe-

modellen betyder det, at vi skal se på den præcision i forhold til at finde udsatte børn og på 

grundighed med hensyn til at et stort udsnit af børn undersøges.  Det første der falder i øjne i 

forhold til at algoritmen er, at vi må forvente at den kan finde de samme børn, som kommunen 

finder uden hjælp fra algoritmen. Så hvis minimum er, at algoritmen kan finde de samme børn, som 

findes uden den, må der stilles yderligere krav, hvis dens implementering skal kunne begrundes. 

Hertil skal det overvejes, om det er at finde børnene tidligere end i dag, der er målet, eller om det 

må være at finde flere børn end i dag. Der ligger i dette, at hvis der skal opdages flere børn, så må 

det unægtelig hænge sammen med behandling af mere persondata, og når det handler om at finde 

børnene tidligere, kan det risikeres, at der overses en række børn, som ikke passer på de statistiske 

data. Topmålet for Gladsaxe-modellen må derfor være at kunne finde børnene tidligere og at kunne 

finde børn, der normalt overses, ud fra en forventning om, at dette sker i dag.  

 Som det belyses i afsnit 3.2.2 Bias i algoritmen og 6.2 Statistik og reproduktion af bias, så kan 

algoritmen komme til at fokusere mere på de kendte karakteristika end på den reelle situation barnet 
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står i. For når statistikken fortæller os, at langt de fleste udsatte børn ses i familier med lav velstand 

(Ottosen, 2018), vil algoritmen tage dette med i behandlingen, og derfor anse det som en faktor, der 

har tungtvejende effekt. Det er jo korrekt at vi på nuværende tidspunkt ser problemer hos familier 

med lav velstand, og på den måde er det derfor også korrekt, at algoritmen tager det til efterretning. 

Ved at algoritmen lægger stor vægt på statistik og kendte karakteristika, kan det frygtes, at den blot 

finder de børn, der ville blive fundet alligevel, dog tidligere end før - dette er dog en forbedring. Når 

algoritmen udvikles ved brug af machine-learning, er der, som beskrevet i afsnit 5.2.2 Bias i 

algoritmen risiko for, at der primært udpeges børn fra udsatte familier, fordi dette reproduceres i 

algoritmen. Det kan medføre observations bias, fordi algoritmen vil bekræfte forestillingen om, at 

børn findes i familier med lav velstand, da dette er hvad algoritmen har lært at finde. Det kunne 

forestilles, at der faktisk er en række børn, der i dag slet ikke opdages og går uden den nødvendige 

hjælp. I forhold til at finde børnene tidligere, hænger det godt sammen med at algoritmen lægger 

tung vægt på kendte statistiske data og karakteristika, for på denne måde at kunne se sammenhænge 

i familierne tidligere end det kan gøres uden teknologisk hjælp. Ved at kunne udpege børnene 

tidligt, har kommunen mulighed for at gribe let og mindre indgribende ind. Det må være mest 

ønskeligt at gribe så lidt ind i befolkningens privatliv som muligt, specielt i forholdt til at børn skal 

kunne vokse op sammen med deres forældre.    

  

Det kan risikeres, at troen på algoritmens evner kommer til at overskygge, at den kan have mangler. 

Manglerne kan, som beskrevet i afsnit 5.2.2 Bias i algoritmen, være at den overser børn, der ikke 

passer på de statistiske fællestræk, eller at den undersøger familier med statistiske fællestræk, uden 

at der er vist andre tegn på mistrivsel Hvis algoritmen overser potentielt udsatte børn og hvis 

tiltroen til algoritmen samtidig er stor, er der en risiko for, at forvaltningen ikke selv arbejder på at 

finde andre børn. Og dermed kan der overses en række børn, som ikke passer ned i den almindelige 

opfattelse af et udsat barn. Der er dermed en risiko for, at teknologien kan gå hen og blive styrende 

for hvordan forvaltningen drives, og dermed også styrende for hvilke børn der findes. Når 

algoritmen overser børn, der ikke falder ind under normalen for udsatte børn, kunne det være børn 

der kommer fra familier, der på papiret er velfungerende, og familier med velstående hjem, som 

umiddelbart ser ud til at være kernefamilier. Men det må ikke overses, at der er risiko for at børnene 

her overses, fordi deres forældre bestrider jobs og ikke synligt har problemer på arbejdsmarkedet 

eller med afhængigheder, men hvor problematikkerne ligger skjult i hjemmet. Dog vil 
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indberetninger have en betydning, men vi må forvente at der skal mere til, hvis der blot er 

indberetninger uden støtte fra data, der passer på statistikkerne.    

 Når algoritmen afhænger af statistiske fællestræk, er der en risiko for, at den primært udpeger børn 

i denne gruppe, og måske endda udpeger børn, som umiddelbart ikke er udsat; eller behandle 

persondata på familier, der ikke viser andre tegn på udsathed end de statistiske. Der kan ske en 

yderligere marginalisering af de allerede marginaliserede familier med lav velstand, fordi 

algoritmen således kan komme til kun at fokusere på at udpege børn hos dem. Det er en meget stor 

indgriben i familiers privatliv, når de udpeges til måske at have et udsat barn, da kommunen så skal 

gribe ind og reelt undersøge hvordan deres hverdag og situation hænger sammen. Noget flere 

lavtstående familier kan blive udsat for i modsætning til middelklassen, hvis algoritmen 

reproducerer forståelsen af udsatte børn, uden at der også fokuseres på børn der falder uden for 

normalen. Det samme gælder for familier med anden etnisk herkomst end dansk, fordi etnicitet 

anden end dansk bliver brugt som et karakteristika. Som vi ved fra afsnit 4. Udsatte børn, så er der 

en stor udbredelse af udsatte børn hos familier med anden etnicitet end dansk, men hvis algoritmen 

fokuserer meget på denne karakteristika, kan det komme til at marginaliserer denne gruppe endnu 

mere. Det betyder dog også at den faktisk kan finde flere børn, som måske har brug for hjælp, fordi 

algoritmen kan drage nogle sammenhænge socialrådgiverne ikke kan. Men det kommer også til at 

medfører større overvågning fra algoritmen for disse familier, fordi vi forestiller os, at når dette 

karakteristika er til stede, så vil algoritmen også behandle andre oplysninger om familien. Noget der 

ikke vil ske, for en helt almindelig middelklasse dansk familie, for når en familie ikke passer på den 

statistiske opfattelse og den forudindtagethed om, hvor et udsat barn kommer fra, så bliver ens 

personoplysninger ikke en del af algoritmens behandling, før der kommer en indberetning.   

 Der kan altså komme til at ske en skævvridning mellem mindre velstående familier og familier med 

alle de statistiske fællestræk, og så familier fra middelklassen og op efter. Skævvridningen kan ikke 

blot ske ifølge med, at børn kun udpeges hos familier, der passer ned i kassen om familier med 

udsatte børn, som algoritmen arbejder med. Men skævvridningen kan også ske, i forhold til retten til 

privatliv, fordi familier der passer på statistikken og karakteristikaene får sine personlige 

oplysninger behandlet i algoritmen, mens familier der falder uden for, får lov at privatholde sine 

personligoplysninger. Desuden kan det medføre, at flere familier med lav velstand, familier med 

enlige mødre, familier uden tilknytning til arbejdsmarkedet og familier med anden etnicitet bliver 

undersøgt oftere af kommunens socialrådgivere, fordi algoritmen har udpeget dem på baggrund af 
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statistik og ikke på baggrund af barnets tarv. Af disse grunde er det derfor ekstra vigtigt, at hvis 

algoritmen skal implementeres, at der så bliver lavet en ordentlig handlingsplan for de 

socialrådgivere, der skal reagere på algoritmens udpegninger, og at der ikke blot stoles blindt på 

dens beslutninger. I forhold til hvis personlige data der behandles, kan det blive svært at sikre alles 

rettigheder, hvis algoritmen også skal være effektiv, hvorfor det stærkt skal overvejes, om 

algoritmen kommer til at leve op til målet, der er sat for den og om dette kan godtgøre 

skævvridningen af familiers databehandling.   

 

7.3. Konsekvenser ved at se mennesker som data  

Som det er blevet belyst i ovenstående afsnit 7.2 Konsekvenser ved reproduktion af bias og den 

nuværende situation, så kan en statistisk tilgang til udpegning af udsatte børn give en skævvridning 

mellem familier med få ressourcer og familier med flere ressourcer. Yderligere er der en risiko for 

at den dataficering, der sker, når familier måles op imod statistik, kan medføre en distancering fra 

den menneskelige faktor i behandling og udpegning af udsatte børn. 

Når algoritmen skal sammenholde et barns situation med andre situationer, hvor børn er udsatte, 

reduceres børnene til data i algoritmen. Det er her der sker en distancering imellem de børn, der 

oplever problemer og til den datadrevne vurdering, som Gladsaxe-modellen producerer. Gennem 

machine-learning har Gladsaxe-modellen lært at tage højde for både statistiske data, tidligere sager 

og indberetninger, men faktoren i at kunne fornemme en menneskelig følelse i barnet mistes i 

dataene. Vi beskriver i afsnit 6.1 Faglig og personlig vurdering, at det er en anden tilgang til at 

udpege børn der bærer præg af mistrivsel. Uden selve indberetningerne og kun med blik på 

statistiske fællestræk kan børn, som statistisk set ikke ser udsatte ud, muligvis falde igennem nettet 

og således ikke blive opdaget. Hvis der kun kigges på morens økonomi og hendes arbejde, uden at 

se til barnet, ville de fleste ressourcestærke familiers børn have stor sandsynlighed for at falde 

igennem algoritmens udpegning. Derfor er der således behov for indberetningerne, da de kigger på 

barnet som en helhed og som person, og således ikke reducerer barnet til data. Det er også i 

indberetningerne, at der rent faktisk er en form for kontakt med barnet, og det er i denne kontakt, at 

problematisk opførsel hos børn kan opfanges. At den nære kontakt med barnet er vigtig for at kunne 

udpege udsatte børn, kan eksemplificeres med, at et barn kan være udsat for vold i hjemmet, selvom 

moren har en god økonomi og et godt job. Fordi familier ikke altid passer på de statistiske 
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fællestræk, er det vigtigt at børn ikke reduceres til data i form af deres familiebaggrund og at 

indberetningerne tillægges en stor vægt, da det er her børnene ses som børn.  

Som allerede beskrevet i afsnit 5.2.2 Bias i algoritmen, er der en risiko for, at algoritmen kommer 

til at fokusere på de familier som har færre ressourcer end ressourcestærke familier. 

Konsekvenserne ved at børnene på denne måde reduceres til data i denne sammenhæng, kan være at 

incitamentet hos socialrådgiverne falder, fordi børnene ikke længere opfattes som børn. Og hvis 

algoritmen får karakter af at levere de korrekte svar, vil det yderligere gøre det svært at se det som 

et problem, at nogle børn ikke bliver opdaget. Desuden vil dataficeringen fjerne fokus fra 

problematikken ved marginalisering af ressourcesvage familier og moralen omkring behandling af 

private data kan også gå hen og ændre sig. For når mennesker reduceres til data, er det svært at 

sikre, at de får opretholdt samme vilkår som andre. 

 

7.4. Gladsaxe-modellens kompleksitet 

Gladsaxe-modellen fremstår som et hyperkomplekst system, med mange gensidigt afhængige 

subsystemer. Ændrer man på én specifik faktor i systemet, som for eksempel måden hvorpå 

machine-learning algoritmen lærer, kan det have stor indvirkning på det output man modtager i 

sidste ende. Imidlertid er algoritmen blot et enkelt kort i korthuset, og resten af systemet har 

ligeledes stor relevans for kvaliteten af outputtet. 

Gladsaxe-modellen består som beskrevet i afsnit 5. Teknisk analyse af mange forskellige elementer, 

der alle skal arbejde tæt sammen for at algoritmen kan virke og leve op til sit formål. Første 

grundlæggende element for at kunne udvikle algoritmen, er det statistiske data og de tidligere sager, 

som skal danne baggrund for at algoritmen kan lære sammenhænge. Men for at algoritmen skal 

kunne lære ud fra et datasæt, er machine-learning et vigtigt element, da det er her, en algoritme kan 

lære at se sammenhænge i datasæt, uden at en udvikler skal kode præcist hvad algoritmen skal læse 

på. Derfor er aspektet af, hvordan algoritmen anvender machine-learning vigtigt, for at kunne 

påvirke de beslutninger den skal træffe i sidste ende. Lovgivningen har betydning for hvilke data 

algoritmen må behandle, og har derfor betydning for, hvordan algoritmen kan arbejde, men findes i 

sig selv uden for algoritmen.  
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Hvis algoritmen skulle kunne fungere inden for den lovgivning, der er gældende i dag, ville 

persondata ikke kunne behandles, da de som beskrevet i afsnit 3.4.4 Lovgivning som barrierer ikke 

må behandles uden samtykke, som vi ikke går ud fra vil indsamles. Det betyder, at algoritmen får 

nogle andre data at arbejde med og ikke ville kunne bruge personlige data om forældrenes 

tilknytning til arbejdsmarkedet eller deres indkomst. Hvis algoritmen kun kan arbejde på baggrund 

af de indberetninger, der kommer på børnene, vil den tidlige opsporing muligvis ikke finde sted. 

Dog skal det påpeges, at Gladsaxe-modellen stadig ville kunne samle indberetningerne i et samlet 

system, som kunne sikre at der blev reageret samlet på indberetningerne, og ikke som nu, hvor det 

kan risikeres, at der ligger to eller flere indberetninger på et barn, men fordi det er forskellige 

socialrådgivere der har set dem, reageres der ikke på dem. Det kan altså tydeligt ses, at 

effektiviteten i forholdt til at kunne udpege børn ud fra flere faktorer end indberetninger mistes, når 

de personlige data ikke må eller ikke bliver behandlet i algoritmen. Og dette er også med til at 

understrege, at der er en stærk afhængighed mellem det data algoritmen får leveret og det resultat 

den kan levere.  

Hvis vi ændrer på et aspekt i måden algoritmen arbejder på, som for eksempel hvordan 

maskinlæringsalgoritmen benytter sig af traditional batch mode learning, vil vi se et andet out-come 

fra algoritmens behandling, end hvis aspektet ikke blev ændret. Hvis dette var tilfældet, ville 

algoritmen eksempelvis blot arbejde ud fra en statisk profil, men have undgået konsekvenserne bag 

runaway feedback loops. Hvis man på samme måde forsøger at modvirke en for statisk og 

snæversynet profil, bliver man nødt til at implementere en adaptiv funktion i form af tradtional 

batch mode learning, som igen risikere at opnå et runaway feedback loop. Det er denne navigation 

af algoritmens samtlige elementer, som sammen i helhed fungerer og ved ændring drastisk påvirker 

algoritmens resultat og overordnede evner.  

Alle de faktorer som er en del af Gladsaxe-modellen skal altså finjusteres til at operere optimalt 

med hverandre, afhængigt af det ønskede output. 

 

7.5. Etiske barrierer 

Kunstig intelligens og machine-learning er to relativt nye teknologiske scener, som med sig har 

bragt en lang række etiske slagsider. En af de spørgsmål der er blevet rejst for os i projektets forløb 

er, hvorvidt velfærdsstaten er her for borgernes eller for økonomiens skyld. Når vi som samfund 
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søger at hjælpe udsatte børn i bedre tid, er det så for at øge menneskers generelle velfærd, eller er 

det for at sikre økonomien gennem nogle mere kompetente skatteydere? Man kunne argumentere 

for, at dette var ligegyldigt; at målet helligede midlet. Denne utilitaristiske tilgang har imidlertid 

nogle problematikker. Når der arbejdes med mennesker og deres leveforhold, er det vigtigt at 

opretholde et kategorisk imperativ man kan stå ved fremadrettet, og dermed danne præcedens for 

fremtidige sager som denne, hvor nogen vil bruge borgernes data til det fælles bedste. Det er en helt 

ny scene, og det vi gør nu, kommer til at definere hvordan lignende tiltag vil blive behandlet senere. 

Børnedirektør Thomas Hovmand siger, at når man pludselig opdager flere udsatte børn, så er man 

også forpligtet til at reagere (Kulager, 2018). Selvom dette kan være en ganske forfærdelig ting at 

tænke på, så er det også en virkelighed man er nødt til at anerkende. Det er ikke sikkert der er 

ressourcer nok til at hjælpe alle, hvis antallet af udsatte børn stiger markant. Men i princippet vil 

antallet af udsatte børn ikke stige, men blot blive synliggjort i større grad end før. Hvis der ikke er 

ressourcer nok til at hjælpe det potentielt stigende antal opdagede udsatte børn, så må man prioritere 

det højere, for børnene er fremtiden, og det er aldrig spildt at investere i fremtiden. Det er sådan 

samfundspagten er sat sammen; man hjælper dem man kan hjælpe, og man forsøger på dem man 

ikke kan. Hvis man implementerede et system som Gladsaxe-modellen ville man modtage en øget 

generel velfærd, på bekostning af en del af ens privatliv. Dette ses allerede implementeret i andre 

former, i alt fra smartphones til smart homes. Det er derfor det er vigtigt, især med et offentligt 

organ, at være eksplicit omkring hvilken præcedens man vil skabe for fremtidige sager. Hvis en ny 

aktør en dag vil indhente og behandle borgernes data til et givent formål, ville man kunne bruge 

Gladsaxe-modellen som et eksempel, og således kunne hæmme offentlige såvel som private 

aktørers indsamling af borgernes data. Imidlertid medbringer den slags dataindsamling næsten altid 

også en masse fordele. Som sagt er dataindsamlingen den pris man betaler for øget velfærd. I nogle 

tilfælde er den velfærd øget ved at have summen af alt menneskelig viden i lommen i sin 

smartphone, på andre tidspunkter er det en øget kvalitet i den offentlige forvaltnings evne til at 

hjælpe udsatte børn i en større grad. Begge dele har en pris. Hver gang persondata skal bruges, må 

man gøre op med sig selv, om det er velfærden værd at miste en del af sit privatliv. Normalt kan 

man blot tage beslutningen individuelt, og for eksempel undlade at bruge en smartphone eller 

lignende, men i Gladsaxe-modellens tilfælde har man skulle træffe en fælles beslutning, hvilket gør 

det endnu mere relevant at skabe den korrekte præcedens. 
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8. Konklusion 

Vi startede projektet for at undersøge de sociale slagsider der måtte opstå ved implementering af 

Gladsaxe-modellen, samt hvilke drivkræfter og barrierer der var for systemet. Det er tydeligt at der 

har været, og nok stadig er, et ønske om at effektivisere visse elementer i den offentlige forvaltning, 

og i vores velfærdssamfund. Hvilket også var udgangspunktet for Gladsaxe-modellens oprindelse. 

Uhåndgribeligheden og kompleksiteten af Gladsaxe-modellen har således gjort det enormt 

vanskeligt at analysere ud fra, da grundlaget har været baseret på indicier og abstraktioner af 

hvordan et sådant system kunne være bygget op og fungere. Det er imidlertid blevet klart for os, at 

uanset systemets sammensætning, ville der være både fordele og ulemper ved teknologien, og disse 

måtte vejes op mod hinanden, for at afgøre hvorvidt den var ulemperne værd. Det er også uden 

tvivl, at Gladsaxe-modellen, havde den blevet en realitet, havde medbragt sig et væld af sociale og 

etiske slagsider, som alle sammen måtte tages højde for.  

Gladsaxemodellen ville benytte sig af machine-learning, hvor den ville behandle kompileret data fra 

en længere række offentlige organer. Her ville algoritmen analysere denne data i forhold til den 

træningsdata, som algoritmen er blevet udviklet ud fra. Den vil herefter tildele hvert barn en 

risikoværdi, som i sidste ende er afgørende for, om barnet bliver anset for at være i risikogruppen 

for at blive udsat. Denne liste af børn i risiko for mistrivsel er den eneste data som 

socialforvaltningen har adgang til, da resten af processen er black-boxet. Kriterier for udsatte børn 

er blandt andet moderens tilknytning til arbejdsmarkedet, husstandens indkomst, sygdom eller 

misbrug i husstanden og etnicitet. En af de risici der opstår, er muligheden for at der opstår bias i 

algoritmens beslutningstagning, fordi machine-learning er baseret på allerede kendte grupper af 

udsatte børn. Vi ved ikke om vi i dag overser børn, som ikke falder under de kendte karakteristika, 

men hvis der opstår bias i algoritmen, og man stoler objektivt på den, vil der været øget risiko for at 

overse børn, der er statistiske afvigere. Bias i algoritmen kan også skyldes overfitting, som betyder, 

at algoritmen har skabt en for snæver profil af, hvordan et udsat barn ser ud. Dette er resultatet af et 

såkaldt runaway feedback loop. Disse udfordringer kan mitigeres ved at bremse algoritmens 

læringsproces før tid, så den arbejder ud fra nogle mere generaliserede kriterier. Hvis man forstår at 

balancere disse aspekter af algoritmen, kan det lade sig gøre at skabe et system, der signifikant øger 

velfærden for kommunens børn og unge, da det bliver muligt at opdage børnene tidligere, men også 

opdage de børn der på nuværende tidspunkt bliver overset. Dog er der også en risiko for, at 

algoritmen bliver for snæver eller marginaliserer de i forvejen ressourcesvage familier. For at 
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algoritmen kan udpege børn i risikogruppen, er den nødt til at behandle store mængder persondata, 

hvilket strider mod persondataloven og den fælles konsensus at persondata kun må behandles i få 

specifikke tilfælde, hvor det gavner personen selv eller samfundsmæssige hensyn. 

Konkluderende kan vi sige, at vi ser risiko for marginaliserede familier som konsekvens af den 

algoritmiske kategorisering, samt at statistiske afvigere bliver overset. Vi ser også en sandsynlighed 

for effektivisering af den offentlige forvaltning i kommunen, samt en forøgelse af den generelle 

velfærd for børn og unge. De barrierer der lægger fundamentet for Gladsaxe-modellens nedlukning, 

er blandt andet de etiske problematikker ved at skulle behandle alle borgeres persondata 

algoritmisk, og på den måde krænke deres ret til privatliv. Samtidig ses der en risiko for, at der ikke 

er ressourcer nok til at hjælpe det stigende antal udsatte børn, skulle algoritmen fungere bedre end 

forventet. Man løber en stor risiko når man reducerer folk til data. Denne dataficering fjerner en 

menneskelighed, som ikke kan replikkers digitalt. Hvorvidt Gladsaxe-modellen havde opbygget en 

utopisk kommune med lykkelige børn, eller en endnu mere skævvredet tilværelse for dens borgere 

finder vi nok aldrig ud af, men det vi kan konkludere er, at sager som disse skal tages enormt 

alvorligt, og afgøres med nøje eftertanke og rettidig omhu. 
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