
STEDSANS - SANS FOR STEDER
Byens Netværk



En familie cykler gennem Vesterbro (#cycling, #culture), 

de fortsætter via Enghavevej og drejer ned i tunnellen 

(#graffiti, #streetart) mod Jernbanebyen. Som en Alice i 

eventyrland dukker de op på den anden side af tunnellen i 

en lille grøn oase (#surprise, #urbannature). De 

fortsætter ind i det lille vildnis (#wilderness) - det grønne 

område er mikroskopisk, men følelserne af at have fundet 

noget særligt er store (#explore, #discover). 

De stiller cyklerne og fortsætter til fods (#walking) forbi 

vilde blomster (#flora), et lille bistade og et par høns 

(#fauna). Med ét kommer familien til en tilgroet port 

(#adventure). De fortsætter gennem porten og foran dem 

rejser gamle historiske DSB bygninger sig, der har fået nyt 

liv (#architecture) med madboder (#food) i en afslappet 

atmosfære (#peaceful). 

SOFT 
CITY
SENSING



Mennesker engagerer sig med byen og med 
hinanden digitalt på daglig basis - og på egne 
præmisser. Hver gang de tager et billede af deres 
lokalområde og lægger det op på Instagram; 
skriver et indlæg i en lokal Facebook gruppe; 
anmelder en lokal forretning på Google Reviews, 
og låner en bog fra deres lokale bibliotek; så 
engagerer de sig med byen. 
På samme tid så efterlader de deres aftryk i form 
af data: tekst, kommentarer, billeder, hashtags. 

“Soft City Sensing” bygger på den her store 
mængde dataspor og tilbyder unikke indsigter i de 
sociale og menneskelige aspekter af det urbane 
liv.

Soft City Sensing





Digital Engagement
When we engage citizens, we can work with both existing and new data sources. 
Indirect engagement
● Draws on existing digital traces in social media recording people’s ideas, 

experiences, social interactions. 
● We decode the digital representation of cities, areas, neighborhoods, to 

understand and gain insights into what happens within their physical sphere. 
● We use the latest tools within image recognition, AI, and natural language 

processing and we combine it with anthropological approaches and qualitative 
methods.

Direct Engagement

● We draw on the indirect engagement analysis to create a qualified basis for direct 
citizen engagement processes

● We use digitally-augmented, participatory processes such as workshops, activities, 
discussions forums

● to ask participants specific questions about their area and to from the people 
involved in the project. 

● Our Walk APP

Indirect Engagement

Direct Engagement





1. URBANT LIV / ”NOTHING IS ORDINARY” / RETRO
2. NATUR / BÆREDYGTIGHED / FÆLLESSKAB / HEMMELIGE OASER
3. TIDSLOMME / NOSTALGI: DSB, OLSENBANDEN, STORHEDSTID
4. KUNST / DESIGN / KERAMIK / FORMGIVNING  
5. OPDAGELSE / GÅTURE / ÅRSTIDER / CLEAR YOUR MIND
6. TURISME / URBAN ROMANTIK / COSY LIVING / IDYLLISK

JERNBANEBYEN

Forstå værdier, aktiviteter og 
æstetik, mennesker tillægger 
et nærområde.

Er Jernbanebyen; Vesterbro, 
Sydhavnen, en retro lomme af 
helheds-København eller 
noget helt nyt?



Visuelle identiteter & Potentielle fællesskaber
Jernbanebyen mellem det digitale og det fysiske
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OUR WALK APP



Our Walk App er en Photovoice app, som inviterer borgere til at dokumentere 
deres hverdagsruter og oplevelser af byrummet og hermed kvalificere 
byudviklingsprojekter (herunder bl.a. kulturindsatser i deres bydel).

I modsætning til andre formater, der forudsætter fysisk tilstedeværelse, gør Our 
Walk App det muligt for rigtig mange borgere - også dem, hvis stemme typisk er 
usynlige og uhørt - at deltage på egne præmisser.

Hvordan virker det?

● Our Walk App, er en GDPR-sikret app, der kan downloades på enhver 
smartphone. Den synkroniseres med telefonens eget kamera og dens 
funktioner kan skræddersyes til ethvert projekt

● App’en inviterer borgerne til at besøge og se deres lokalområde med nye 
øjne. De bedes om at fotografere og beskrive steder, der har en særlig 
betydning for dem, dokumentere deres hverdagsruter og anmelde deres 
oplevelser af byrummet. 

● Via App’en går borgerne også i dialog med hinanden og forholder sig til 
hinandens billeder og opfattelser af byen. 

Hvad er det?
OUR WALK APP 



Hvad kan det bruges til?
● Problemformulering I byen med 12 Kanter bruger vi Our Walk App 

til at inddrage borgere direkte i udviklingen af kulturinitiativer i 
deres bydel. Med afsæt i lokale problemstillinger og en række 
spørgsmål, vi gerne vil undersøge nærmere fx “Hvordan kan vi 
fremme møder mellem forskellige generationer i vores bydel?”; 
“Hvordan kan vi gøre vores bydel tryggere”, designer vi opgaver, som 
borgerne skal løse via Appen.

● Den digitale inddragelse.
Borgerne i hver bydel rekrutteres og udvælges på tværs af alder, 
køn, geografier, etnicitet mm. De bliver opfordret til at gå på 
opdagelse i deres bydel. De tager billeder af steder, der betyder 
noget for dem/ steder, de mener, skal forbedres, og knytter en 
kommentar. Gennem App’en går borgerne også i dialog med 
hinanden og reagerer på hinandens billeder og opfattelser af byen. 

● Fysiske workshops og ideudvikling Dataen indsamlet under 
inddragelsesprocessen visualiseres i et kort (se billedet til højre). I 
“Byen med 12 kanter” bruges visualiseringerne som fælles 
udgangspunkt for fysiske workshops, hvor vi beder borgerne om at 
komme med ideer til løsninger og kulturinitiativer, der kan gavne 
bydelen.

OUR WALK APP 



1. Brugerne logger ind 

2. Brugeren giver samtykke til at deres bevægelser bliver 
geo-lokaliseret og de løser en række opgaver:
○ tager billeder af steder, der betyder noget for dem
○ indikere om det sted er noget godt eller mindre 

godt i en prædefineret skala
○ kode billedet med et tag, der indikere, hvad det 

sted repræsenterer for en

Brugerne reagere på hinandens billeder ved at anmelde 
og tagge dem, som de gjorde med deres egne billeder. Vi 
kan således se ligheder og forskelle i hvordan forskellige 
brugere oplever de samme steder.

Datavisualiseringer skaber et klart narrativ om det 
udvalgte område 
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Hvordan fungerer det?
OUR WALK APP 



Thøger Riis Michelsen
trm@backscatter.dk


