
Vigtigste pointer fra interview med Hans Skov-Petersen

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?

● GPS tracking er enestående det her projekt, mener han.
● Amsterdam og Barcelona - dog ikke med samme type GPS tracking
● Orange County i Los Angeles (står måske i rapport 1)

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.

● Projektet var udarbejdet før GDPR.
● De gav “betaling” for at der skulle være nok respondenter med.
● Dem der var med til workshoppen og møderne fik en helt forklaring og forståelse for det

projektet og var meget bevidst om hvad der foregik.
● Der var to grunde til at ruten holdt sig til store veje og ikke inde i byerne - de bryder sig ikke

så meget om at folk kan se dem. Hvis de går inde på de små veje, så kommer der nogle med
tonede ruder og smadrer dem. Vollsmose Banden. De fleste er misbrugere og skylder
muligvis penge..

● De opfattede overvågningen, som en form for beskyttelse og ikke nogen trussel mod dem.
Det bekræfter at synet på overvågningen er meget anderledes, i forhold til hvordan det
betragtes.

● Overvågning er måske negativt overfor personfølsomme data, men det medbringer også en
form for sikkerhed og tryghed. 

● De var meget bevidste omkring overvågningen 
● Prikkerne på kortet lidt udenfor byen, har resulteret i at der efterfølgende er blevet oprettet et

værested.



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?

● Nu om dage det vi kan lave på vores telefoner er bedre og nu om dage ville man
også have lavet det med mobiltelefoner i stedet for, men det ville ikke gøre det
ret meget bedre.

● De GPS de brugte var ikke særlige gode. Det der bliver optaget på ens telefon
ville fungere bedre end det de anvendte dengang.

● Der vil typisk være en “fejllæsning” på GPS’er der hedder plus minus 10 meter,
og så er GPSsystemer som googlemaps og kort på apple programmeret til at
kunne snevre ruten ind og alligevel vise hvilken vej du er på. 

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?

● Hjemløshed er et resultat af et socialt problem. Det kan skyldes alt muligt. Det er ikke ét
socialt problem men mange forskellige problem. Ens rummelige adfærd ville være
anderledes i forhold til hvad ens problem er.

● Der er stor forskel på folk der er psykisk syge, alkoholproblem, heroinmisbruger. 
● De måtte ikke rapporteret kriminalitet til kommunen. 
● Interessant historie: Workshop, viste kort frem og der kom forskellige mennesker forbi. De

talte om han spurgte om hvorfor de egentlig var med i GPS forsøget. ET svar som han ikke
havde regnet med og synes var interessant: HVis han skulle være helt ærlig så havde han et
bestemt sted de gerne ville have et værested et specifikt sted, så de havde valgt at være det
sted hver dag. Så man skal ikke være for hurtig med at sige at de ikke ved hvad der foregår.

● Kommunen kunne dog bruge dataen til at opsøge de hjemløse og have dialog omkring hvad
der kunne være bedre - uden om politiet osv. 

● Der var et par gutter der vidste hvad det kunne bruges og misbruges til. - de ville gerne have
bordebænke et specielt sted. 

● Et aspekt af overvågningssamfundet, som vi ikke har været vant til at se på. Det giver en
stemme, det giver noget indflydelse. 

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?

● Han ved det ikke, det var kommunen der valgte det.
● Problemet er også at man biaser sig ved at vælge dem der kommer. Man skulle

også have spurgt dem som ikke kommer ud.
● Det var største centrale sted de havde (varmestuen). I odense er det

VARMESTUEN.



● de er på kommunens lister - og man vidste umiddelbart godt hvem de var og
derved kunne man opsøge dem og fange folk mere dækkende. 

● Orange County blev hyldet for at direkte tage initativ til at omlægge
planlægningen med hensyn til socialt udsatte. 

● “advocacy planning”

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?)?

● Leve med dem - for at lære mere om dem. Følge deres liv for at forstå deres
livsstil. 

● Aktionsforskning. 
● Hvis man skal have et bedre billede af de her folk liv så skal man følges med

dem og går ud og lever med dem. 
● Hvis vi skal direkte tage udgangspunkt i hvordan man gør verdenen bedre så kan

man tage udgangspunkt i co creation, hvor man designer noget sammen med dem
der skal bruge det. Lidt mere abstrakt fordi hvor skulle sådanne steder være osv?
Få dem til at sige det imens man holder sig kæft. 

● Man skal følge disse folk, for at kunne få et indblik i deres liv. 

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?

● Det gør de for at få metadon og få mad osv. 
● for at få kontakt til mennesker, ordentligt mad og for at få kontakt til politiet hvis de var

bange. 
● De virkelig psykisk syge er endnu sværere at ramme. fordi deres sygdomme består nemlig i

at de ikke kan komme ud.
● Deres sygdomme består, af at de ikke kan være med andre mennesker og kan derfor ikke

begå sig så godt socialt sammen med andre. 

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?

● Abslolut, ja helt klart. 
● Man skal måle nogle tal for at gøre det her og GPS er stort set den eneste måde man kan

gøre det.
● fænomen der er så socialt subtilt som det her er så er der brug for meget mere kvalitativt

data.



9. Kan du forestille dig, at andre kommuner end Odense vil kunne have samme vision om at
kunne inkludere de hjemløse mere?

● Ja det tror han. Odense kommune havde en vision om en inkludrende by - derfor lagde de
bla. den her strategi. Desuden var der kommet en “opdeling” i byen, som de gerne ville have
ryddet ud i. 

● Det er egentlig ikke GPS i sig selv, Kunne være interessant for os at kigge på LBS. hvor
hjemløse har telefoner og apps der tracker ens location. 

● LBS - Location Based Sevices. Hvad laver du ligenu? 

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

● Hvis han selv havde lavet forsøger fra gunden af havde han gjort det anderledes: hvis
hovedpointeen var at byrummet ville han nok stadig have burgt GPS, men der er meget mere
behov for kvalitative data.

● Evidensbaseret data. 
● Kan bruge hardcore data til argumenter i politiske debatter, da de er svære at argumentere

imod.
● En specialestuderende skrev om forsøget: Han har sendt os den


