
Bæredygtig byudvikling 

- via sociale medier og massedata 

 

Baggrund 

Dette projekt skal opbygge samarbejde mellem Aalborg Universitet, Stanford University 

(Persuasive Technology Lab, PTL) og COWI A/S, samt teste og udvikle forskellige 

metoder for brug af massedata til bæredygtig byudvikling. Ansøgeren er professor (mso) 

Morten Karnøe Søndergaard, leder af Interregional Center for Videns- og 

Dannelsesstudier (INCEVIDA), Institut for Filosofi og Læring ved Aalborg Universitet i 

samarbejde med lektor Peter Lindgren, Institut for Mekanik og Produktion, Aalborg 

Universitet, og COWI, afdeling for Plan, Udvikling & Trafik, ved direktør Torben Søgaard 

og sektionsleder Grethe Helledi, Aalborg, samt Stanford University, PTL ved Mark M. 

Nelson, Margarita Quihuis og B. J. Fogg. 

 

Indhold og perspektiv 

Verden er i dag præget af konflikter mere end nogensinde før i historien. Konflikterne har 

en anden form end tidligere, herunder i særdeleshed som uroligheder i bymæssige 

bebyggelser med sociale skævheder. Dette er en global udfordring som Stanford 

University (PTL) er i færd med at finde nye digitale metoder til at løse. Formålet med 

denne ansøgning er i forhold hertil at gøre tre ting: 

  

1) Skabe en ”pop-up” ramme for et eksperimentelt laboratorium, hvor relevante 

forskere fra AAU og Stanford kan gå i dialog med aktive byudviklere fra COWI. 

2) I fællesskab med COWI afprøve, teste og udvikle digitale værktøjer.  

3) Finde et test-område for en ”bench-mark” case. 

 

Projektets tilgang bygger på, at den konfliktfyldte virkelighed, vi alle bliver præsenteret for i 

tv, ofte er meget unuanceret i forhold til virkeligheden i den sociale ”twittersfære”. PTL har 

via sociale medier demonstreret, at der kan fremkaldes et andet billede, hvor folk i 

almindelighed er ”venner” på tværs af konflikter og skel. Den viden er central, dels fordi 

”venner” oftest ikke er i konflikt, dels fordi at der ved en bevidstgørelse om en ”anden” 

verden kan flyttes forestillinger i hovederne på folk, og det betyder noget i virkelighedens 

verden. Bevidstgørelse kan udrydde konflikt, og med fraværet af konflikt genopstår lysten 

hos bankerne til at investere. Alle vinder ved fravær af konflikt, og der kan således via 

digitale veje (gen)skabes helt nye byområder, hvor social kapital er omdrejningspunktet. 

Danmark er interessant i denne sammenhæng, fordi vi ikke har større bymæssige 

konflikter, og vi er velegnet som ”bench-mark” i en international sammenhæng. Dialogen i 

laboratoriet vil afdække mulighederne for at koble digitale muligheder med COWIs 

praksisnære erfaringer med aktørinddragelse og mobilisering af lokale ressourcer i større 

forandringsprocesser. Projektet vil blive udfoldet i andet halvår 2013. 

 


