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Hvilke kommunikative roller engagerer 
brugere af nye, digitale medier sig i? 

• Borgerne anvender i stigende grad en bred vifte af 
medietyper og –genrer i dagligdagen og de gør dette 
med mange forskellige formål.  

• Efterhånden som medierne udvikler sig til righoldige og 
forbundne platforme (computeren, mobiltelefonen, 
internettet) så anvender brugerne ikke blot medierne 
hver for sig men også i varierende kombinationer.  

• De nye mediers deltagelsesorienterede karakter 
medfører at brugerne ikke blot er forbrugere af 
medieindhold men også i varierende grad selv bidrager 
som producenter. 



Co-creating smart cities: cross-media 
communication in the public sector 

• Formål: Smart Cities er byer hvor digitalteknologi 
muliggør en ny form for netværks-infrastruktur 
som skaber større effektivitet og social og kulturel 
udvikling. 

• Projektet fokuserer på hvordan mobile og 
netværksbaserede medier kan anvendes til at 
gøre borgernes brug af offentlige institutioner 
mere effektive, righoldige og tilpasset den 
enkelte. 

• Fokus på samarbejde, deltagelse og medskabelse. 



Co-creating smart cities: cross-media 
communication in the public sector 

• Metode: Udgangspunkt i tidligere arbejde med 
formidling I turisme- og 
museumssammenhænge (fx Stol På Ingen 
projektet i Kolding).  

• Udvikling af nye former for smart 
kommunikation i samarbejde med fx Det 
Mobile Vejles smart city-satsninger. 

• Udvikling til brugerne, i samarbejde med 
brugerne. 



Smart City-grundregel 

• Vi er nødt til at design smart city løsninger i 
tæt samarbejde med brugerne 

• Vi er nødt til at designe smart city løsninger 
med grundt indsigt i brugernes behov og 
forudsætninger 

• Smart city løsninger er kun smarte for så vidt 
de kan anvendes 



 



Smart City i øjenhøjde 

• Smart City projekter kræver indgående 
kendskab til målgruppen ellers risikerer man 
at smart city strategier skaber brugere, der 
følger sig sad udenfor udviklingen, når disse 
strategier ikke udvikles og gennemføres i 
øjenhøjde.  

• Hvad er brugernes forudsætninger, hvad er 
deres behov, hvad er deres 
handlingsmuligheder? 



Smart efteruddannelse 

• Nemt tilgængelig: der er begrænset med tid og 
ressourcer  casual education 

• Tilpasningsmulig: skræddersyet den enkeltes 
arbejdsvirkelighed og til den enkeltes behov 

• Udviklingsmulig: kan fortløbende justeres, 
ændres, udvides af brugeren 
 

• FOR AT KUNNE DETTE ER DET NØDVENDIGT AT 
UDVIKLE I SAMARBEJDE MED BRUGERNE: 
BOTTOM-UP, IKKE KUN TOP-DOWN. 


