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Boston og New York 

9 cases 

3 typer platforme 



Crowdsourcing 
 



Spil 



Mapping 



Platforme 

• Crowdsourcing 
– Greenovate Boston / Mindmixer 
– Bristol Rising 
– IOBY (In Our Back Yard) 
 

• Spil 
– Community PlanIt / Emerson Engagement Lab 
– Participatory Chinatown 
– Betaville 

 

• Mapping 
– OpenPlans 
– 596Acres 
– MIT Engagement Lab: Action Path + Promise Tracker 

 
 

 



Formål? 

Viden 

Adfærd 

Medborgerskab 



Muligheder 

• Dele viden hurtigt og effektivt 

• Får flere og andre borgere på banen end vi plejer 

• Fælles debat og åbent arkiv = tillid, fællesskab og 
identitet  

• Nemt, billigt (open source) og intuitivt – kan 
læres af alle 

• Gør det sjovt at deltage (spil, konkurrencer) 

• Flere ideer og samskabelse 

 

 





Anbefalinger 

 Hvad er formålet?  

 Stil de rigtige spørgsmål  og få svar, du kan bruge 

 Tænk over tiden – ift. politisk proces og engagement 

 Undervurder ikke rekrutteringsfasen – lav en målrettet kampagne og brug 
de personlige bånd i lokalområdet 

 Gør det let og ufarligt at deltage - lad folk være anonyme 

 Husk intern organisering og forankring – teknikken virker ikke uden 
mennesker bag 

 Forbered feed back (afsæt ressourcer) 

 Forbered datahåndtering og -analyse (afsæt ressourcer) 

 Undervurder ikke teknik-siden – hav tekniker ved hånden 

 Slip kontrol, øg gennemsigtigheden og stol på borgerne 
 
 



Facts eller myter?  

• Digitale medier sparer penge  

• Digitale medier når andre målgrupper  

• Digitale medier ophæver tid og sted  

• Digitale medier er uundgåelige 



Facts eller myter?  

• Digitale medier sparer penge  
– Ja måske,  men de kræver flere ressourcer til feedback 

og datahåndtering 

• Digitale medier når andre målgrupper  
– Ja nogle gange, men ikke altid og måske ikke dem du 

troede du ville nå 

• Digitale medier ophæver tid og sted  
– Ja, men det personlige møde, relationer og tillid er 

stadig afgørende 

• Digitale medier er uundgåelige  
– Ja, men rigtig mange tøver med at bruge dem  


