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Prosjektmål

Utvikle ideer og perspektiver for hvordan offentlige informasjonstjenester 
kan utnytte anvendelser av brukerskapt innhold. 

Vi har undersøkt følgende tema:
Omfang og trender ved nettsamfunn og brukerskapt innhold i Norge
Norske nettbrukeres befatning med offentlig informasjon i brukerskapte fora 
Utfordringer knyttet til tilgjengelighet og gjenbruk av offentlig informasjon på
nettet
Internasjonale trender innen eForvaltningstjenester og brukerskapte offentlige 
tjenester

Hvorfor: 
Folk finner ikke frem til og de forstår ikke offentlig informasjon og tjenester
Øke samfunnsdeltagelsen 
eNorge 2009 - det digitale spranget: ” Regjeringen ønsker et kunnskapssamfunn 
hvor alle kan delta og hvor potensialet i informasjonsteknologien utnyttes”

Presenter
Presentation Notes
MÅL
Målet med prosjektet som skal være ferdig i slutten av august i år er:

EMPIRI: En stor spørreundersøkelse 2000 mennesker i alderen 15-75 år
Hvor vi bla viser holdninger til offentlig tjenester og i hvilken grad den 
alminnelige borger bidrar selv med denne typen hjelp og info til andre.
Denne studien er samfinansiert av et prosjekt som heter RECORD og et 
EU-prosjekt som heter CITIZEN MEDIA. 

HVORFOR:
Hovedutfordingen er at folk skal finne frem til offentlige tjenester og info.
Samtidig et ønske om å øke samfunnsdeltagelsen. Dette ser vi også er nedfelt
i eNorge planen – det digitale spranget
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1. Omfang og trender - nettsamfunn og 
brukerskapt innhold i Norge
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Selv Statsministeren er på Facebook
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Norge i verden

Source: http://www.insidefacebook.com/2008/07/29/tracking-facebooks-2008-international-growth-by-country/
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Trender 
(jmf. Preece def av nettsamfunn i Brandtzæg & Heim, 2008)
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Utfordrer etablerte prinsipper – mange fordeler

Økt IKT-kompetanse og økt bruk av nettsamfunn og brukerskapte fora 
utfordrer etablerte prinsipper for informasjon og kommunikasjon

Mulige fordeler:

Reduksjon av publikumshenvendelser og informasjonsarbeid generelt, 
siden borgerne kan hjelpe hverandre.
Lettere tilgjengelig og mer forståelig offentlig informasjon, som 
støtter befolkningens egne behov og ønsker
Deltagelse og engasjement, fordi borgerne selv kan bidra med innhold 
Mer åpenhet rundt offentlig forvaltning, fordi offentlig informasjon 
- forskningsresultater, regnskapstall, kartdata og måleresultater - gjøres 
tilgjengelig.

Presenter
Presentation Notes
Økt IKT-kompetanse og økt bruk av nettsamfunn og brukerskapte fora utfordrer etablerte prinsipper for informasjon og kommunikasjon
Reduksjon i antallet publikumshenvendelser og informasjonsarbeid generelt, siden borgerne kan hjelpe hverandre.
Lettere tilgjengelig og mer forståelig offentlig informasjon, både i forhold til at informasjonen tilbys på et lokalt nivå (hyperlokale tjenester) og på et språk som er mer uformelt, basert på erfaringer fra befolkningen selv. 
Den offentlige informasjonen vil i større grad kunne være i tråd med befolkningens egne behov og ønsker, fordi de selv kan medvirke i informasjonsprosessen. 
Mer deltagelse og engasjement rundt offentlig informasjon og tjenester, fordi borgerne selv kan bidra med innhold og vil i mindre grad være isolerte fra hverandre i sin søken etter informasjon. 
Mer åpenhet rundt offentlig forvaltning, fordi offentlig informasjon - forskningsresultater, regnskapstall, kartdata og måleresultater – i økende grad vil kunne gjøres tilgjengelig for den enkelte borger.
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2. Norske internettbrukeres befatning med 
offentlig informasjon i brukerskapte fora
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Offentlig informasjon i nye fora
Brukere i alderen 15-30 år er minst tilfreds med tilgangen på offentlig 
informasjon på Internett.  
53% av alle nettbrukere i Norge mellom 15 og 75 år bruker nettsamfunn 
17% har skaffet seg tilgang til offentlig informasjon eller tjenester i 
brukerskapte fora flere ganger i året eller mer. 
De under 30 år er mest aktive til å finne offentlige informasjon i nye 
kontekster. 
Nettsamfunnsbrukere finner nyttig og variert informasjon: kulturtips (53%), 
reisetips (40%), råd om barnehage, skolevalg, sykehusvalg (12%) og 
helserelatert informasjon (14%). 
30% av nettsamfunnsbrukerne synes det er nyttig med tilgang til offentlig 
informasjon i nettsamfunn. 
Wikipedia og Facebook er de mest populære brukerskapte tjenestene. Nesten 
20% av Norges nettbefolkning i alderen 15-75 år er innom Facebook daglig. 

Presenter
Presentation Notes
Yngre brukergrupper i alderen 15-30 år er minst tilfreds med tilgangen på offentlig informasjon på Internett.  
Over halvparten (53%) av alle nettbrukere i Norge mellom 15 og 75 år bruker nettsamfunn som for eksempel MySpace, Facebook eller Nettby. 
17% har skaffet seg tilgang til offentlig informasjon eller tjenester i brukerskapte fora (blogger, nettsamfunn eller diskusjonsforum) på Internett flere ganger i året eller mer. 
Det er de yngste aldersgruppene (under 30 år) som er mest aktive til å finne offentlige informasjon i nye kontekster. 
Nettsamfunnsbrukere finner nyttig og variert tilgang til informasjon i nettsamfunn, alt fra kulturtips (53%), reisetips (40%), til råd om barnehage, skolevalg, sykehusvalg (12%) og helserelatert informasjon (14%). 
30% av nettsamfunnsbrukerne synes det er nyttig med tilgang til offentlig informasjon i nettsamfunn. 
Wikipedia og Facebook viser seg og være blant de mest populære brukerskapte tjenestene i dag. Nesten 20% av Norges befolkning i alderen 15-75 år er innom Facebook daglig. 
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3. Utfordringer knyttet til tilgjengelighet og 
gjenbruk av offentlig informasjon på nettet

Presenter
Presentation Notes
Men, kan vi bare la brukerne overta og la det offentlige Norge 
utnytte det kognitive overskuddet?

Vel det er en rekke utfordringer som må avklares, og det er foreløpig 
gjort minimal forskningsinnsats for å kartlegge konsekvenser og erfaringer 
rundt disse nye tjenestene som jeg snart vil vise dere.  

Jeg skal ramse opp noen av utfordringene
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Sentrale utfordringer

Styrkes demokratiet og vilkårene for ytringsfrihet eller forsterkes digitale og 
sosiale skiller?

Innholdskvalitet – vil brukerskapt innhold forringe kvaliteten? Kan vi stole på
bidrag og hjelp fra andre borgere? Hvordan ivaretas åndsverkloven?

Sosiale medier innebærer store utfordringer i forhold til personvern og sikkerhet

Er Norge for lite til at det er fornuftig å satse på brukerskapt innhold for styrking 
av offentlig info. og tjenester? 

Det finnes i liten grad felles og/eller standardiserte publiseringsløsninger for både 
stat og kommune (word, pdf, html etc)

Offentlig informasjon og metadata er i liten grad tilgjengelig

Presenter
Presentation Notes
Jeg kunne også ha ramset opp flere, som personvern 
og digitale skiller.
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4. Nye typer eForvaltningstjenester og 
brukerskapte offentlige tjenester
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Mot mer interaktivet og åpenhet

Det er flere initiativer i andre land som påpeker en 
utviklingstrend i retning av brukerskapte fora knyttet til offentlig 
informasjon, som f.eks. FixMyStreet, TheyWorkForYou og 
EveryBlock
Mange er initiert på frivillig og uavhengig basis av såkalte 
eGovgeeks som tar i bruk flere datakilder (bl.a. offentlige) og 
skaper nye og lokale tjenester basert på en kombinasjon av ulike 
data

Også det private: 
My Starbuck ideas
Dell ideastorm

Presenter
Presentation Notes
Det er flere initiativer i andre land som påpeker en utviklingstrend i retning av brukerskapte fora knyttet til offentlig informasjon, som f.eks. FixMyStreet, TheyWorkForYou og EveryBlock. 
Mange er initiert på frivillig og uavhengig basis av såkalte eGovgeeks som tar i bruk flere datakilder (bl.a. offentlige) og skaper nye og lokale tjenester basert på en kombinasjon av ulike data
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FixMyStreeet, siden februar 2007. 406 problem er 
rapport inn bare siste uken. FMS er I følge en 
brukerstudie fra 2007 blitt sett på som svært verdifull. 

Presenter
Presentation Notes
Denne tjenesten muliggjør diskusjon og innrapportering av forfall og 
diverse i nabolaget der du bor, som graffiti, søppel, hærverk, lys. Systemet 
har vært oppe siden februar 2007. 

Dette er en tjeneste som er utviklet av MySociety.org. som kanskje er de som 
er den organisasjonen i verden som har mest erfaring med bruk og utvikling av denne typen 
Tjenester. 

MySociety har laget 6 lignende applikasjoner og er i gang med 2 stykker til.

Tom Steinberg er  prosjektets initiativtager og prosjektet er et veldedighets prosjekt
der man ønsker å teste ut og lære opp befolkningen i frivillighet og offentligheten
I åpenhet.

Local government officers voice a  number of concerns: the site duplicates their own websites; they cannot 
report fixes directly to ensure the information is up-to-date; nor can they manage user expectations regarding 
service performance. And the site has no "sense of virtual community" (SOVC) [1],  with individuals posting 
in isolation without the support of fellow citizens to amplify  their voices or to contribute to problem resolution. 
The paper concludes by combining  the concept of SOVC, factors identified as encouraging growth in online communities, 
and the example of a successful London community website, BRAIN, to suggest
 possible future developments for FMS and for public service fora in general.

King S.F. and Brown P. 2007. Fix My Street or Else: Using the Internet to 
Voice Local Public Service Concerns, Proceedings of the 1st International Conference on 
Theory and Practice of Electronic Governance (ICEGOV2007), Macao, China, 10-13 
December 2007 
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EveryBlock filtrerer info og lokale 
nyheter basert på din lokasjon, så 
du kan finne ut hva som skjer i 
kvartalet hvor du bor

Presenter
Presentation Notes
“Hyperlocal” er buzz-word for denne typen tjenester.
De henter data fra ulike kilder, bilder fra Flickr, mistet og funnet fra
Craigslist, og resturant og kafe anbefalinger fra Yelp. 

While EveryBlock aggregates plenty of data from web 
services such as these, it’s particularly focused on surfacing data managed by
 the government: liquor licenses, restaurant inspections, and crime reports for example. 


EveryBlock er forøvrig i konkurranse med andre lignende tjenester som
 Outside.in. Yahoo’s OurCity, while still beta and only covering cities in India,
 has many similar features as well. Og noe som heter YourStreet.
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Wiki kartlegger kriminalitet i Brasil

"The idea is very simple; 
when people are robbed it's

quite common for them to tell 
other people," 

Professor Vasco Furtado
from the University of Fortaleza

Kilde: http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/7347101.stm

http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/7347101.stm
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Over 4000 grupper om helse på Nettby pr 
02.05.08
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Din lokale, hvordan har hun stemt…



20ICT

Trender 

Du er ikke bare hva du kan og gjør
Du er hva du kan dele og hva andre kan dele med deg
Se på befolkningen som samarbeidspartnere
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Presenter
Presentation Notes
Offentlig forvaltning og kommuner burde oppmuntres, stimuleres, og til og med belønnes for å gjøre det samme. Kanskje gode kommuner kan få økte bevilgninger hvis de er gode på åpenhet og tilgjengeliggjøring av gode data for bruk i nye sammenhenger. 
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Presenter
Presentation Notes
Sanntidsinformasjon til ventende passasjerer.
Grunndataene fra Trafikanten  opptrer i form av XML-filer og er relativt enkle å bruke i brukerskapte tjenester. 
Opera Software har laget en egen widget som gir deg sanntidsinformasjon om trafikantens avganger.
Men, uten at dette har vært annonsert på noen måte, har disse datane blitt hentet ut av kreative brukere:
Dermed har vi fått denne tjenesten:
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http://st.d6.no/

Presenter
Presentation Notes
Men det er kanskje når du er på farten du virkelig trenger sanntidsinformasjon fra Trafikanten? 
Det har Making Waves gjort noe med:

http://st.d6.no/
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Presenter
Presentation Notes
Et siste eksempel er hentet fra Daniel Chaibis masteroppgave ved ifi, UiO.
Chaibi har laget en egen kurskritikk-applikasjon som på et enkelt vis viser hvordan åpne standarder gjør det mulig å lage svært nyttige applikasjoner.
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Presenter
Presentation Notes
Kursinformasjonen på UiO-kurs publiseres som XML-filer og er dermed enkle å re-publisere i andre kanaler. 
Slik har Chaibi kunnet lage en tjeneste der selve kursinformasjonen hentes og tilpasses kurskritikks formål.
Mens det er studentene som tilfører informasjonen som kursinformasjonen ikke sier så mye om:
Hvor bra er kursene som tilbys ved UiO?
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5. Ideer for hvordan offentlige 
informasjonstjenester kan utnytte 
anvendelser av brukerskapt innhold
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WikiNorge (Wikipedia)
Støtte befolkningen til å informere seg selv – utnytte potensialet i eBorger 2.0
Uformell brukerskapt produksjon av offentlig informasjon, fra bestemmelser 
knyttet til bytte av fastlege, regler for skoleflytting til skatt og trygdregler
Erfaringsbasert kunnskap
Befolkningen ikke bare som klient og mottager, men som samarbeidspartnere

Åpne opp og støtt delingskulturen
Offentlig informasjon må gjøres fritt tilgjengelig og gjenbrukbar på
Internett: 
Felles og/eller standardiserte publiseringsløsninger for både stat og kommune. 
Mekanismer som muliggjør det å laste ned store datasett, metadata fra det 
offentlig (kommune og stat) for å kunne skape alternative tjenester (som f.eks
They Work For You eller EveryBlock) 
Gjøre det letter for andre å kombinere offentlige data (som for eksempel 
kartdata) og andre tilgjengelig data (les Mashups)
Stimulere til åpenhet: Belønne kommuner og forvaltning generelt som åpner 
opp 
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Etablere pilotprogrammer innenfor enkelte lokale tjenester:

Samarbeid med såkalte eGovgeeks om små, men nyttige og lokale tjenester som 
gjort for eksempel i andre land - FixMyStreet.com
Involvere befolkningen lokalt

Ta tak i ”Betakulturen”: 
utnytte ”betakulturen”, ved tidlig å involvere ”superbrukere” for ideer og tanker 
om nye offentlige tjenester via en blogg – en ”Norge.no/beta” (slik NRKBeta gjør 
i dag for å utvikle sitt nettsted og UK gjør på www.showusabetterway.co.uk)
Utvide ideer og få innspill på ideer fra andre engasjerte brukere
Teste ut betaversjoner av nye offentlige tjenester.

http://www.showusabetterway.co.uk/
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Kilder: http://del.icio.us/petterbb/FAD

Civic hacking: a new agenda for e-democracy (2007) James Crabtree: www.opendemocracy.net/debates/article-8-85-1025.jsp
ComScore press release: More than Half of MySpace Visitors are Now Age 35 or Older www.comscore.com/press/release.asp?press=1019
ComputerWorld, 18.april, 2008: Private snytt for kartstøtte: http://www.idg.no/computerworld/article95167.ece
EveryBlock: www.everyblock.com
eGov discussion on Captiol Hill på YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=Odvr4w2gMJY
eNorge 2009 – det digitale spranget: http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/Tema/it-politikk__enorge/eNorge-2009.html?id=439499
FarmSubsidy: http://farmsubsidy.org og http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3720/is_200703/ai_n19198032
FixMyStreet: www.fixmystreet.com
Friend Connect Google: http://www.google.com/friendconnect/home/moreinfo
Forbes Magazine, May 2007, Wales framework: www.forbes.com
Gartner rapporter om web.2.0. Kun oppsummering: www.readwriteweb.com/archives/e-government_meets_web_20.php
"Government and Web 2.0: The Emerging Midoffice", http://mediaproducts.gartner.com/reprints/at&t/vol1/article2/article2.html
Korea: www.epeople.go.kr
Norge Digitalt: www.statkart.no
Norges Lover på nett: http://www.w3.org/People/howcome/lover/grundlov.html
Patientslikeme: www.patientslikeme.com
Reisejobber på YouTube: http://www.vg.no/reise/artikkel.php?artid=519963
Shirky, C (2008): The Cognitive Surplus: http://jeremy.zawodny.com/blog/archives/010218.html
Statistikk over selvangivelser levert elektronisk i 2007: http://www.skatteetaten.no/Templates/Artikkel.aspx?id=57408&epslanguage=NO
Sverige i SecondLife: www.sweden.se/templates/cs/Article____16345.aspx
‘Digital Future Report‘ from the Center for Digital Future: http://www.digitalcenter.org/pdf/2008-Digital-Future-Report-Final-Release.pdf
TheyWorkForYou: www.theyworkforyou.com
The U.S votes database, Washingtonpost.com: http://projects.washingtonpost.com/congress
Tett på Nett med Jimmy Wales, VG: http://tpn.vg.no/intervju/index.php?Inr=1517
Sunstein, C (2007). Republic.com 2.0. http://press.princeton.edu/titles/8468.html
UNDemocracy: www.undemocracy.com
USA blogger: http://mobile.usa.gov og http://blog.usa.gov
Wikicrimes: www.wikicrimes.org
Wikipedia: www.wikipedia.org
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http://www.opendemocracy.net/debates/article-8-85-1025.jsp
http://www.comscore.com/press/release.asp?press=1019
http://www.idg.no/computerworld/article95167.ece
http://www.everyblock.com/
http://www.youtube.com/watch?v=Odvr4w2gMJY
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/Tema/it-politikk__enorge/eNorge-2009.html?id=439499
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