
Opsummering
’Where are the Danes?’ er et website, der skal hjælpe turisterne 

med at finde danskernes foretrukne steder i København og omegn 

– simpelthen ved at finde ud af, hvor de befinder sig.

Indsigter
Som lokal i Købehavn kan det være svært at give gode, unikke 

anbefalinger til steder at se og opleve for turister. Samtidig vil 

turisterne gerne opleve ’den autentiske by’ og ’den lokale 

befolkning’. Så hvad hvis turisterne ikke behøvede at spørge de 

lokale, men selv fandt frem til de steder, hvor de hænger ud? 

Løsning
Vi vil få turisterne til selv at opdage de lokales yndlingssteder, 

uden at de lokale skal komme med anbefalinger. På den måde vil 

turisterne få autentiske oplevelser, og de lokale vil ikke skulle løfte 

en finger.

Vi har lavet websitet www.wherearethedanes.dk, der med et kort, 

i realtid viser, hvor koncentrationen af danskere i København og 

omegn er højest. Dataen er hentet fra mobilmaster og koblet op til 

danske mobilabonnenter. På den måde kan de lokale være 

anonyme, og deres lokationer vil kun være synlige som en del af 

en større koncentration af mennesker. 

Samtidig vil kortet være forbundet til Facebooks begivenheder og 

Google Maps og give en indikation af hvilke restauranter, lege-

pladser og events, der foregår i det område, hvor koncentrationen 

er høj. Det giver turisterne mulighed for at gå på opdagelse i 

området og finde ud af, hvad der sker rundt omkring i byen.



Valby

6 bars

4 restaurants

Outer 
Nørrebro

1 museum

3 playgrounds

1 Park

Og hvordan virker det? 
Turisterne vil blive præsenteret for hjemmesiden 

www.wherearethedanes.dk fx i forbindelse med andre 

turistattraktioner eller i guidebøger og google-søgninger.

Turisterne besøger hjemmesiden og kan finde frem til steder, hvor 

der er mange Københavnere samlet, og bruge kortet til at finde vej 

til de hemmelige forsamlinger.

Løsningen er drevet af data

Oplevelsen er drevet af nysgerrighed




