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Vanlige krav til journalistisk praksis som 
f.eks

objektivitet, verifisering, uavhengighet, 
maktkritikk, kildekritikk

overført til programmeringsdomenet gir: 

visualisering og rekontekstualisering/
sammenstilling av forskjellige datasett



• Kvantitativt orientert

• Lener seg på informasjonens pregnans
– innebærer alltid en “Story”

• Selve “saken” oppløses og oppstår i møte 
mellom hver leser og grensesnittet

• Har en klar forfatter – ivaretar ofte skillet 
mellom avsender og leser

• Er journalistikk i seg selv
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Råvarer

• Relevante maskinlesbare kilder

• Utviklere med riktig sinnelag





• Tar utgangspunkt i arbeidet journalister til 
daglig gjør og åpner prosessene

• Basert på desintermediering

• Truer sjelden det intervenerende 
journalistiske arbeidet
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• Orientert mot det kvalitative

• Bryter ned skillet mellom redaksjon og 
leser. Tilordner journalister nye roller.

• Krever i skala relevansfiltrering. På f.eks:

• Sosial intimitet (Facebook, Flickr)

• Lokalitet (Origo)

• Kontekstens konsensus (Digg, Reddit, 
Slashdot)

• … som gjør at “saken” finner deg

• Fasiliterer prosesser som har aspekter av 
journalistisk virke
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Råvarer

• Velinformerte ildsjeler

• Journalister med riktig sinnelag





Underskog

• 2005 - Underskog

• Sosial kalender for vennene våre

• Ingen inntjeningsmodell

• Factoids:

• Rundt 20000 medlemmer per dags dato

• 45000 arrangementer med 728287 deltagelser 
51000 innlegg med 925000 kommentarer



Underskog som journalistikk?

• Tilbyr en offentlighet til 4000/dag

• Løser behov som pressen typisk hadde 
håndtert før. 5 av 5 små gallerister i Oslo 
mente i 2008 at Underskog var en viktig 
informasjonskanal.

• Medlemmene begår rutinemessig god 
meningsjournalistikk

• Overraskende ofte: Journalister 
kommentere egne saker fra andre 
medier



Origo

• Tidadi / Maktadi

• ALM - 50 lokalaviser + Nettavisen

• Inverterer medienes logikk rundt 
brukermedvirkning

• Tilbyr brukerstyrte offentligheter tilgang 
til medier

• Oppfordrer til kvalitetsheving av samtale

• Støtter roller: 16000 bidrag fra politikere

• Geokoding av brukere, aviser og innhold























Origos evne til journalistikk

• Programvare som gir

• nyhetsorganisasjoner tilgang på saker 
og kilder

• folk tilgang på avisens offentlighet uten 
å avgi moderasjonsmakt / kontroll

• Geokoding av innhold, GIS-infrastrukur 
og offentlighetstilgang == utmerket 
rammeverk for øvelser i journalistisk 
programmering i forstand 1.



Hva man typisk sett for seg

• Synlighet til lokale politiske prosesser

• Abonnementer på prosesser i den lokale 
administrasjon

• Automatisk oppretting av profiler for 
politikere med historikk over politisk 
aktivitet 

• …



Utover dette…
• Selv om det er en rammmehistorie om 

informasjonen, er det vanskelig å finne de spesifike 
saker som er aktuelle for deg.

• Saker er ferskvare

• Samtidig: om man vil skape engasjement trenger 
man flere hendelser som kan fungere som sosiale 
objekter.

• Hva med: Løsninger som blander interessante 
datasett med relevanskriterier for å lage 
interessante visninger og starte prosesser





Offentlige data?

• Krav til inntjening / proteksjonisme

• Liten forståelse for den positive effekten 
av generell tilgang (serendipity - software 
as vernacular)
• Riksantikvaren: Askeladden er foreløpig kun tilgjenglig 

for instanser involvert i forvaltning … Dersom du 
registrerer deg med en e-post adresse som ikke 
identifiserer deg som tilhørende en relevant 
organisasjon, kommer vi til å be om ytterligere 
dokumentasjon på hvorfor du ønsker tilgang til basen. 
(men neida)

• http://www.usaspending.gov/apidoc.php

• Ny offentlighetslov / PSI

http://www.usaspending.gov/apidoc.php
http://www.usaspending.gov/apidoc.php


Hva kan universitetsmiljøene bidra med?

• Retorisk programvare

• Napster som argumentasjon

• Argumentasjon for at informasjonen fra 
det offentlige skal være offentlig

• Et godt sted å starte:

• se på offentlighetsloven §6 og 
organisasjonsformen til statens kartverk

• se på høringsnotatet til geodataloven opp 
mot INSPIRE. Frist 15 februar.




