
Intro: Vi er igang med et projekt der, som undersøger, hvordan brugen af GPS-tracking kan 

optimere byplanlægningen i Københavns kommune med fokus på, at udsatte (især hjemløse) 

borgere skal føle sig tilpas i byrummet. I den forbindelse har vi fået inspiration fra jeres rapport, om 

placerede GPS’er på socialt udsatte for at få mere viden omkring hvorledes de færdes rundt 

omkring i byen. Det vi synes er interessant er det her med, hvordan vi kan give de “svageste” og 

“usynlige” borgere en stemme via databrug. Vi vil derfor gerne stille dig nogle spørgsmål… men vi 

ville lige spørge først, om det er i orden med dig, at vi optager imens og er det i orden at vi citerer 

dig i vores rapport? 

 

Rapport 1 Socialt udsatte borgeres rumlige adfærd i Odense: 

 

1. I rapporten nævnes der, at mangfoldighed i byrummet fremmes i nogle europæiske byer 

(s.5) - kender du specifikke eksempler på lignende forsøg eller initiativer i Danmark eller 

andre byer? 

 

2. I projektet lægges der vægt på det etiske aspekt i databrug og der var jo en protokol for 

datahåndtering i projektet, hvor nogle klare regler skulle overholdes (s.8). Ved deltagelse i 

projektet, modtog de frivillige brugere tre madbilletter til varmestuen  (s.9) - Ved du, 

hvorfor der blev valgt at give dem en “betaling” på den måde? Tror du at deltagerne, 

virkelig var klar over, hvordan deres data blev behandlet/anvendt? Især fordi at de er socialt 

udsatte, tænker jeg, at det er muligt, at de ikke har de samme ressourcer eller muligheder for 

at forstå, eller få et velinformeret indblik i, hvad GPS-tracking og brugen af deres data 

egentlig handler om.  

 

3. Der nævnes, at ca, 68% de optagede punkter, blev filtreret fra grundet dårlig kontakt til 

GPS-satellitterne (s.12), som blev vurderet med HDOP (s.13) - er det almindeligt for GPS 

brug eller havde det noget at gøre med de specifikke GPS-enheder, som anvendes i 

projektet? Kunne der gøres noget for at undgå, at så stor en del af punkterne, blev taget fra? 

 

4. I rapporten nævnes der at resultaterne ikke er repræsentative da alle gps’erne blev uddelt 

samme sted, og inden for et begrænset tidsrum (s.17). Der nævnes at for at få et mere 

repræsentativt resultat skulle der være en lige fordeling i alder, køn og sociale problemer. 

Hvilke andre sociale problemer menes der her, og ville de have samme gavn af GPS 

tracking som hjemløse har? 

 

5. Der nævnes også, at resultaterne ikke er repræsentative, fordi at de kun udgjorde brugere fra 

varmestuen. Hvorfor blev der ikke valgt at inkludere brugere fra andre steder til at starte 

med? 

 

Rapport 2: Evaluering af digital borgerinddragelse af socialt udsatte  

 

6. I denne rapport nævnes der, at projektets frembragte data er “blot i stand til at vise, hvordan 

de eksisterende rammer former de socialt udsattes liv i byen. Det giver ikke noget billede af, 

hvordan de socialt udsatte gerne ser deres rammer i fremtiden.” (s. 24). Hvordan, tænker du, 

at man kan give et billede af sidstnævnte (fx interviews?)? 

 

7. Det har ikke så meget med rapporten og projektet at gøre, men vil kunne godt tænke os at 

høre dit bud på, hvorfor der kun er 14% af deltagerne fra varmestuen, som ikke har en bolig. 



Hvorfor kommer de resterende 86% til varmestuerne på trods af at de ikke er hjemløse som 

sådan? 

 

8. Tror du at samme fremgangsmåde, kan være nyttig brug til fremtidige undersøgelser af 

hjemløse, i forhold til indsamling af data og måden den håndteres på efterfølgende? 

 

9. Kan du forestille dig, at andre kommuner end Odense vil kunne have samme vision om at 

kunne inkludere de hjemløse mere? 

 

10. Har du nogle yderligere erfaringer der kunne være interessant at dele? 

 

11. Blev dataen brugt til noget i kommunen? 

 

 


