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1.0 Sammenfatning
Den offentlige sektor har siden sit udspring indsamlet og behandlet data i forbindelse med sit
virke. Den teknologiske og samfundsmæssige udvikling har i en gensidig påvirkning udviklet
det offentliges anvendelse af data og fremkomsten af IT har betydet en eksplosion i
produktionen af data i det offentlige. Gradvist har modeller for integration af IT-systemer
bevirket, at det har vist sig fordelagtigt at genbruge data på tværs i det offentlige som det
sker i vidt omfang i forbindelse med etablering af stamdataregistrene (CPR, CVR, etc.),
geografiske data og statistiske data.
Fremkomsten af modeller og infrastruktur til integration af IT-systemer har desuden bevirket,
at man i Danmark og internationalt har set modeller for genanvendelse af offentlige data i
den private sektor. Det vil sige, at f.eks. CPR-data anvendes til at sikre at bankerne bliver
opmærksomme på bl.a. flytninger og dødsfald. Denne genanvendelse af data skaber værdi
både i form af udvikling og salg af produkter og services (ved bl.a. at indbygge CPR-data i
f.eks. kundehåndteringssystemer) og gennem effektivisering af processer internt i f.eks.
banker.
Det er Gartners vurdering at man i Danmark er forholdsvis langt med genanvendelse af
offentlige data, når man sammenligner med genanvendelsen i andre lande. Det skyldes bl.a.
en lang tradition for at registrere mange data i det offentlige og at man de sidste 20 år er
nået relativt langt med digitalisering af den offentlige sektor. Sammenlignet med den totale
mængde offentlige data, som findes er graden af genanvendelse af dataene i den private
sektor dog stadig meget begrænset i forhold til potentialet.
Der er en stigende opmærksomhed i offentlig sektor i USA og EU omkring det
samfundsmæssige potentiale ved at udnytte offentligt indsamlede data udover den
sammenhæng de oprindeligt er produceret til. Det har bl.a. ført til udformningen af et EUdirektiv, som også er implementeret i dansk lovgivning i 2005. I UK og USA har det desuden
ført til initiativer, hvor man har forsøgt at stimulere innovation på området ved bl.a. at
udskrive konkurrencer for innovativ genanvendelse af offentlige data.
En række teknologiske muligheder baseret på Internettet og web-teknologier er under
udvikling, som har givet og vil give muligheder for en række innovative koblinger af data. De
mest kendte eksempler på nuværende tidspunkt er såkaldte mashups, som anvender
Google Maps eller andre tilsvarende korttjenester som kombineres med andre data til
udvikling af nye services. Tjenesten findvej.dk udgør et simpelt eksempel på en sådan
mashup i dansk sammenhæng, hvor offentlige adressedata kombineres med Google Maps.
Det er Gartners vurdering, at disse mashups kun udgør et hjørne af det potentiale som
eksisterer ved at sammenstille og behandle offentlige og private data. Bl.a. mashupmodellen men også mere bredt SOA og WOA modeller giver mulighed for at udnytte
potentialer, som ikke tidligere har været mulige, fordi den nødvendige investering har været
for høj.
Ved at stimulere til innovativ genanvendelse af offentlige data kan det offentlige skabe
grundlag for at skabe samfundsmæssig værdi på en række områder: Man kan skabe
grundlag for udvikling af nye produkter, services og nye forretningsmodeller, skabe grundlag
for effektiviseringer af processer i virksomheder og give borgere og interesseorganisationer
bedre grundlag for udøvelsen af demokrati.
Der findes en række juridiske, forretningsmæssige og tekniske barrierer for at realisere dette
potentiale, som ikke i detaljer er berørt i denne rapport, men det er Gartners overordnede
vurdering, at den danske stat med en række begrænsede investeringer vil kunne stimulere
en vigtig udvikling både forretningsmæssigt og bredere samfundsmæssigt.
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Internationale undersøgelser udarbejdet i regi af bl.a. EU og OECD tyder på, at den
samfundsmæssige værdi af genbruget af offentlige data er væsentlig ved den nuværende
udnyttelsesgrad og at potentialet langt fra er udtømt.
Det er Gartners anbefaling at offentlige investeringer i at gøre offentlige data tilgængelige for
genanvendelse bør vurderes som grundlæggende infrastrukturinvesteringer, som vil kunne
skabe grundlag for en udvikling, hvis ende ikke er synlig på nuværende tidspunkt.
Den danske stat bør derfor i forlængelse af loven vedtaget i 2005 beslutte en strategi for,
hvordan man vil finansiere og organisere arbejdet med at stimulere en øget udnyttelse af
offentlige data. Det betyder, at man bør:
-

Fastlægge og kommunikere statens rolle, vision og strategi for innovativ anvendelse
af offentlige data.

-

Definere principper for brug af offentlige data og retningslinjer for samarbejde mellem
offentlige institutioner og private aktører, herunder definerer en transparent og
hensigtsmæssig prisstruktur for de offentlige data.

-

Løse de principielle problemstillinger knyttet til sikkerhed, rettigheder, licensstrukturer
og fair konkurrence.

-

Etablere en proces for vurdering af ansøgninger om adgang til offentlige data i
forbindelse med at de stilles til rådighed som afklarer og løser juridiske og
forvaltningsmæssige problematikker.

-

Forankre ansvar for etablering af en oversigt over offentlige data og enten selv
forestå eller facilitere at private skaber teknisk infrastruktur som sikrer adgang til
offentlige data.
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2.0 Baggrund
Forsknings- & Innovationsstyrelsen og IT & Telestyrelsen (ITST) har i fællesskab bedt
Gartner om at undersøge potentialet ved en udvidet og innovativ anvendelse af de store
mængder data, som det offentlige indsamler.
ITST ønsker med analysen at etablere et grundlag for beslutning om igangsættelse af
initiativer der skal stille offentlige data gratis til rådighed for virksomheder, organisationer og
borgere for ad den vej at skabe bedre vilkår for danske virksomheders udnyttelse af data og
for at anspore til nye forretningsmodeller osv.
I Danmark og internationalt er der en øget opmærksomhed omkring et uudnyttet potentiale i
offentlige data især som grundlag for udviklingen af mashups og andre nye
forretningskoncepter, men også til at forbedre beslutningsprocesser og opnå interne
effektiviseringer i bl.a. virksomheder.
En mashup defineres af Gartner som en ny entitet (service, applikation el.lign.) som er skabt
ved at kombinere to eller flere eksisterende entiteter (data, service, applikation osv.), hvor
indholdet eller funktionaliteten beholder sin oprindelige essens eller formål. Som eksempel
er der opstået en lang række mashups ved at kombinere Google Maps med andre data til at
vise alt fra campingpladser i Europa til boliger til salg i Danmark.
Der er flere internationale eksempler på, at det offentlige har stillet offentlige data til rådighed
gratis (f.eks. appsfordemocracy.org) for at anspore til innovation, udvikling af nye
forretningskoncepter og for at give borgere bedre service ved let at kunne tilgå og udnytte
information fra det offentlige.
Gartner har i fællesskab med FI og ITST opstillet følgende målsætninger for innovativ
udnyttelse af offentlige data:
•

Mulighed for etablering af forretningsmodeller som kan skaber værdi og muligheder
for etablerede såvel som nye virksomheder

•

Udnyttelse af data til effektivisering af processer og forbedring af
beslutningsprocesser i private virksomheder og organisationer

•

Skabe grundlag for forbedring af politisk beslutningsproces og tilvejebringe data til
forskningsbaseret viden
o

•

Virksomheder, interesseorganisationer og forskere kan gennemføre
undersøgelse på basis af data

Effektivisering af processer og forbedring af service i offentlige organisationer
o

Offentlige organisationer udarbejder mashups / virksomheder udarbejder
mashups og stiller dem til rådighed for offentlige organisationer.

o

Etablering af konkurrence i den offentlige serviceleverance

Disse målsætninger danner rammen for de undersøgelser Gartner har foretaget i denne
rapport.
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3.0 Metode
Gartners analyse er gennemført i et samarbejde mellem Gartners konsulenter og analytikere
på baggrund af data fra en lang række kilder både internt i Gartner og offentligt tilgængeligt
materiale.
Oplysninger vedrørende danske offentlige data er baseret på bl.a. tidligere undersøgelser
gennemført for den danske stat.
Som en del af analysen er der gennemført to workshops med deltagelse fra Forsknings- &
Innovationsstyrelsen og ITST, hvor Gartners forudsætninger, hypoteser og delresultater er
blevet diskuteret.
Udover Gartners egen vidensbase, er rapporten også baseret på bl.a. følgende offentligt
tilgængelige rapporter:
The commercial use of Public Information, Office of Fair Trading, UK, December 2006
Commercial Exploitation of Europe’s Public Sector Information, by Pira International for
European Commission Directorate General for the Information Society, October 2000
Unlocking PSI Potential – The United Kingdom Report on the Re-use of Public Sector
Information 2008, Office of Public Sector Information, UK, July 2008
The United Kingdom Implementation of the European Directive on the e-use of Public Sector
Information - the first two years, Office of Public Sector Information, UK, July 2007
Working Party on the Information Economy - DIGITAL BROADBAND CONTENT: PUBLIC
SECTOR INFORMATION AND CONTEN, OECD report, March 2006
The Power of Information – an independent review, Ed Mayo & Tom Steinberg, Report
commissioned by Cabinet Office Minister Hilary Armstrong, UK, June 2007

3.1 Læsevejledning
Rapporten er opdelt i følgende hovedafsnit:
Kapitel 4: Den eksisterende
anvendelse af offentlige data

Offentlige data anvendes og genanvendes allerede i dag
og kapitlet gennemgår eksempler og eksisterende
modeller for samarbejde mellem offentlige og private i
forbindelse med udnyttelsen af data.

Kapitel 5: Tekniske modeller
for anvendelse af offentlige
data

Dette kapitel gennemgår de primære tekniske modeller
for at gøre offentlige data tilgængelige og anvende dem.

Kapitel 6: Innovative
anvendelser af offentlige data

Kapitlet illustrerer den spæde start på en udvikling, som
er startet internationalt og i Danmark på at anvende
offentlige data på områder og på måder, som er nye og
som potentielt kan skabe værdi for det danske samfund.

Kapitel 7: Potentialevurdering
for innovativ udnyttelse af
offentlige data

Kapitlet vurderer de områder, hvor på en innovativ
udnyttelse af offentlige data kan skabe værdi for det
danske samfund, hvilke områder som kan betragtes som
lavt hængende frugter og på hvilke områder man kan
forvente barrierer for en kommerciel udnyttelse af
offentlige data.

Kapitel 8: Anbefalinger

Samlet gennemgang af Gartners anbefalinger til hvor
staten kan sætte ind for at facilitere en realisering af de
potentielle samfundsmæssige værdier.
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I rapporten er der opstillet en række modeller og typologier. Disse kan relateres til en
overordnet værdikæde for anvendelse af offentlige data:

Produktion
Data produceres
og forberedes

Adgang
Adgang til data
skabes

Anvendelse
Data anvendelse

Figur 3.1: Overordnet værdikæde anvendt i nærværende rapport.
Modeller relateret til værdiskabelsen
Titel

Indhold

Samarbejdsmodeller

Viser konstruktioner for anvendelse af
offentlige data i relationerne mellem
offentlige datakilder og kunder.

Værdikædemodel for innovativ
anvendelse af offentlige data

Skelner de måder hvorpå aktører tilføjer
merværdi fra data fra det offentlige.

Figur

4.1
6.1

Modeller relateret til adgangsteknologi og kommerciel anvendelse
Titel

Indhold

Tekniske modeller til adgang
og anvendelse af data

Typiske tekniske modeller som stiller data til
rådighed for eksterne partnere og
slutbrugere

5.1

Typologien over
forretningsmæssig anvendelse
af offentligt data

Skelner de måder hvorpå data bruges
kommercielt.

6.2
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4.0 Den hidtidige anvendelse af offentlige data
Lige så længe som der har eksisteret en offentlige sektor har den produceret og vedligeholdt
og anvendt data i forbindelse med sit virke. Det gælder alle grene af den offentlige sektor
med bl.a. SKAT som en af de væsentlige indsamlere af data, som anvendes i forbindelse
med beregning af skatter og afgifter til det offentlige.
Det offentlige har også historisk påtaget sig indsamling af data, som har en
samfundsmæssig værdi ved at blive indsamlet og stillet til rådighed for alle med et legitimt
behov. Det gælder traditionelt for bl.a. geografiske data, statistiske data og kulturarv. Det
gælder også med fremkomsten af IT for bl.a. stamdataregistrene som CPR, CVR, BBR og
tinglysningsdata.
Det har allerede gennem en årrække været anerkendt at data indsamlet af det offentlige kan
have en værdi for private organisationer, virksomheder og borgere udover disse datas
oprindelige anvendelse internt i det offentlige. Denne værdi er allerede i et vist omfang
realiseret ved at bl.a. CPR, Danmarks Statistik, Kort & Matrikelstyrelsen, CVR og andre
enten gratis eller for betaling stiller data til rådighed.
Udbredelsen af IT i alle processer i det offentlige og i private organisationer og virksomheder
har fået dette område til at udvikle sig væsentligt over de sidste 20 år og har specifikt
bevirket, at de offentlige data nu ofte er opbevaret og i mange tilfælde anvendes på sådanne
måder, at mulighederne for adgang til disse data er til stede, og blot afventer at der skabes
nye og innovative anvendelser af dataene.
Grundlæggende kan man skelne mellem tre forskellige typer af offentlige data, inddelt efter
den proces, hvor med de skabes, indsamles og opbevares:
1. Offentlige data skabes i offentlige institutioner, der som sit primære ansvar ejer eller
har mandat til produktionen af meget specifikke data. Det drejer sig om bl.a. om de
data som skabes i Danmarks Statistik og geografiske data i bl.a. Kort &
Matrikelstyrelsen.
2. Offentlige data skabes i offentlige institutioner, hvor data skabes i relation til andre
aktiviteter og transaktioner, som i øvrigt betragtes som primære. Det er bl.a. en lang
række registreringer om borgere, virksomheder, lægemidler, boliger, osv.
3. Offentlige data skabes i offentlige institutioner ved at transformere eksisterende data
og/eller tilføre ny data til eksisterende data. Det sker i vidt omfang i forbindelse med
forvaltning af kulturarven og i forbindelse med offentlig finansieret forskning.
Traditionelt set har offentlige data af den første (1) type i mange tilfælde som udgangspunkt
stået til rådighed ud over til det offentliges interne processer. De er i deres grundlag tænkt
som data der er til glæde for offentligheden. Derfor er der typisk juridiske og
forvaltningsmæssige modeller for, hvordan private organisationer, virksomheder og borgere
kan udnytte dem. Disse data er i vidt omfang allerede digitalt tilgængelige. Således har f.eks.
Danmarks Statistik etableret Statistikbanken.dk som giver adgang til de statistikker som
organisationen publicerer. Statistikbanken giver mulighed for at hente data og anvende dem
til specialiserede formål, men giver ikke adgang til det indsamlede uraffinerede data (rådata).
Data af anden (2) type er skabt i forbindelse med gennemførelse af processer i det
offentlige. Således findes SKATs data fordi de anvendes i forbindelse med bl.a. beregning
og indkrævning af skatter og afgifter. For denne type data er der i mere begrænset omfang
juridiske og forvaltningsmæssige modeller for anvendelse af data privat. Disse data er i
noget omfang tilgængelige. CPR-registret er det register som anvendes mest bredt i det
danske samfund så bl.a. virksomheder kan holde øje med om folk skifter
folkeregisteradresse i forbindelse med formelle korrespondancer per brev osv.
Data af tredje (3) type er måske den type data, som i færrest tilfælde er tilgængelige digitalt
til videre anvendelse. Disse data er ofte baseret på data som er produceret udenfor det
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offentlige, men som indsamles og opbevares af det offentlige. Det gælder bl.a. kulturarven.
Det betyder også, at der findes begrænsede juridiske og forvaltningsmæssige modeller for
formidling.
Data kan grundlæggende karakteriseres som mere eller mindre raffinerede. Mindre
raffinerede data karakteriseres som data, der opbevares i oprindelige formater og som ikke
kan substitueres med data fra andre kilder. Det er dermed unikke data. Det er typisk data af
typen 2 som er mindst raffinerede, fordi de er et direkte produkt af en offentlig
forretningsproces, som pr. definition ikke foretages andre steder i samfundet (f.eks.
indkrævningen af skatter og registrering af fødsler og flytninger). Mere raffinerede data er
sammenstillede, manipulerede eller på anden vis behandlede og kan dermed substitueres
ved fornyet anvendelse af mindre raffinerede data. F.eks. kan man genskabe de publicerede
statistikker hos Danmarks Statistik ved metodisk at gennemføre analysen af de indsamlede
uraffinerede data (rådata).
For uraffinerede offentlige data kan man generelt sige, at de potentielt er meget værdifulde
fordi de er unikke, men at der typisk er væsentlige juridiske og forvaltningsmæssige barrierer
for deres videre udnyttelse udenfor det offentlige.
For raffinerede data findes der typisk ikke så væsentlige juridiske og forvaltningsmæssige
barrierer. Her kan man snarere tale om at det offentliges opgave som formidler konkurrerer
med private. Hvis man ønsker at stimulere en yderligere anvendelse af offentlige data bør
man tænke det som et strategiskifte for det offentliges eneret på i en række tilfælde at
formidle data (f.eks. kulturarv, statistiske data).
For at give et overblik over offentlige data, som findes har Gartner valgt følgende forslag til
emnekategorisering af data i en række hoveddomæner:
•

Økonomisk og forretningsrelateret. Finansiel information, industri data,
virksomhedsinformation, økonomiske statistikker (som eks. Inflation, arbejdsløshed,
forbrug osv.)

•

Social og sundhed. Demografisk information, borgeres holdninger og meninger, data
om helbred og sygdom, folketællinger.

•

Juridisk. Statistikker fra politi og domstole, information om lov og lovbehandling,
forordninger, lokalplaner mv.

•

Geografisk. Adresse information, topografisk data, luftfotos, kort, hydrologisk data,
matrikeldata

•

Meteorologisk. Vejrudsigter, klimadata (sol, nedbør, temperatur, vindretninger osv.)

•

Forskning. Information produceret ved offentlige (og offentlige støttede) læreanstalter,
forskningsenheder, hospitaler mv., rapporter, patenter, resultater, øvrig forskning mv.

•

Transport. Information om offentlig transport og trafik, vejdata, information om
situationer og sikkerhed, roadpricing, køretøjsregistering.

•

Miljø, landbrug og fiskeri. Miljø statistikker, støtteordninger, forbrug af ressourcer,
fiskeflåde data, produktionsdata osv.

•

Kultur. Digital kulturarv fra museer og institutioner, information om teatre og andre
kulturinstitutioner, biblioteker (opslag om bøger, musik, aviser mv.)

•

Politik. Information om politisk system, pressemeddelelser, information fra styrelser,
ministerier og andre offentlige myndigheder. Information om EU.
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Denne emneopdeling fungerer i forhold til såvel grupperinger af dataenes kildesystemer som
dataenes interessentgrupper (kunder)1. Inden for hvert emne kan der forekomme forskellige
datatyper, f.eks. statistiker, multimedier, udgivelser, osv.
Som vi skal se i Kapitel 6 består en del af potentialet ved den innovative anvendelse af
offentlige data ved at sammensætte data fra forskellige domæner (f.eks. data indenfor det
geografiske domæne med data indenfor transport domænet på f.eks. trafikken.dk).

4.1 Etablerede konstruktioner for anvendelse af offentlige data
Der er gennem en række danske og internationale initiativer gennem de seneste år udviklet
mange eksempler på, at den offentlige sektor og private aktører både hver for sig og i
samarbejde intensivt udforsker potentialerne i adgang og anvendelse af offentlige data hos
private organisationer og virksomheder og hos borgere.
I Danmark findes i dag mange organisationer og virksomheder, der bruger og
viderebearbejder data og informationer stillet til rådighed af den offentlige sektor.
De mest anvendte data er centrale offentlige informationer som person- og selskabsregistre,
statistiske data, lovgivning, økonomiske data og arbejdsmarkedsdata, ejerskabs- og
finansielle data, kortdata, data vedrørende sundhed, osv. I bilag 1 findes til information og
inspiration en oversigt med eksempler på offentlige data.
Den offentlige sektor stiller disse data til rådighed for at tjene vidt forskellige
samfundsmæssige processer som rækker fra bred anvendelser hos de fleste borgere til
isolerede niche aktiviteter. De rækker fra videnskabelig grundforskning til entydigt
kommercielle aktiviteter. Disse anvendelser er til gavn for økonomisk vækst, politiske
beslutningsprocesser, socialt fremgang generelt, formidling af kultur arv, udøvelse af
demokratiet, osv.
Følgende eksempler illustrerer spredningen i den eksisterende anvendelse af offentligt data:
•

Fundamentet i dagligdags handel bygger på finansielle systemer der hviler på
person- og virksomhedsregistre som vedligeholdes og distribueres af staten.

•

Navigation i de danske farvande, veje og luftrum baseres på løsninger, som er
baseret på kort og informationer, som er oprettet og vedligeholdt af bl.a. Kort &
Matrikelstyrelsen, Søfartsvæsnet, Vejdirektoratet, og Statens Luftfartsvæsen.

•

Køb og salg af ejendomme baseres på matrikelregistre, tinglysningsdata, person
data, osv.

•

Mange strategiske politiske og kommercielle beslutninger tages bl.a. på grundlag af
data indsamlet og bearbejdet i person-, erhvervs- og økonomiske statistikker af
Danmarks statistik.

4.1.1 Eksisterende samarbejdsmodeller
Der findes et væld af modeller for hvordan offentlige data i sidste ende bliver til glæde for
kunder. Følgende model illustrerer spændvidden:

1

Kategoriseringen anvendes bl.a. af vores eksempeldata i bilag 1.
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Figur 4.1: Oversigt over eksisterende samarbejdsmodeller.
I oversigten ses en række offentlige datakilder, som repræsenterer databaser, systemer,
Internet services osv. hos de offentlige institutioner. Data i de offentlige datakilder er
opbevaret og anvendes til det pågældende offentlige institutions primære formål og
eksisterer i mange forskellige formater og strukturer.
Produkter og services som anvender de offentlige data har oftest brug for at samle data fra
flere datakilder og har ofte brug for dem i andre formater og strukturer. Derfor indeholder
mange relationer et mellemlag, hvor der anvendes løsninger til at indsamle de offentlige data
og behandle (konvertere) dem, så de kan anvendes i produkter og services. Ydermere kan
der være behov for, at de indsamlede data ”renses” eller på anden måde forædles, så data
fremstår i en højere kvalitet (reducerer redundans, sletter fejl osv.). Denne form for
databehandling finder også oftest sted i mellemlaget. Afhængigt af formål, ejerskab,
aftaleforhold osv. kan der være tale om at systemerne til databehandling enten ejes og
anvendes af offentlige og/eller private aktører.
Næste niveau i relationerne er de produkter og services, som anvender de offentlige data.
Der kan ligesom i mellemlaget (ifbm. databehandling) både være tale om offentlige og
private produkter og services som både kan være rettet mod interne aktiviteter og processer
i private virksomheder og organisationer, eller som er rettet mod kunder, som benytter
virksomhedens produkter og services.
Dermed er det også klart, at kunder skal opfattes som et meget bredt begreb.
Kundebegrebet dækker over medarbejdere (brugere) internt i en virksomhed, borgere der
søger information, borgere og virksomheder som foretager transaktioner med offentlige
virksomheder og individer eller grupper der anvender private produkter og services, som
anvender data mere eller mindre synligt.
I det følgende beskrives de fire væsentligste modeller for udnyttelsen af offentlige datakilder
hos kunder.
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Offentlige virksomheder der distribuerer offentlige data til kunder
I denne konstruktion varetager den offentlige virksomhed alle led.
Offentlig
datakilde

Offentlige
produkter og
services

Kunde

Figur 4.2: Illustration af samarbejdsmodel for offentlige virksomheder der distribuerer
offentlige data til kunder.
Der er her ofte tale om en begrænset behandling af de offentlige data forud for deres
anvendelse i offentlige produkter og services. De offentlige data tilhører oftest datakilder,
som er af type 2, hvor den offentlige organisation distribuerer de pågældende offentlige data.
Traditionelle ydelser i denne konstruktion er udbredelse af offentlige data, som historisk
ellers er blevet offentliggjort via tryksager men er også f.eks. CPR-data, som er blevet gjort
tilgængelige i forbindelse med etableringen af IT-baserede registre. Typisk er tilgangen til de
offentlige data gratis eller udelukkende dækket via betaling for distributionsomkostningerne.
Eksemplerne er mange, men klassiske eksempler inkluderer CPR og CVR. CPR anvendes i
dag i en lang række interne forretningssystemer og indlejret i produkter til bl.a. at sørge for at
man automatisk reagerer på dødsfald og flytninger.
Et andet eksempel er www.medicinpriser.dk. Her tilbyder Lægemiddelstyrelsen borgere
adgang til opdateret information om priser på bl.a. priser, pakningsstørrelser, prisudvikling
for apoteksforbeholdte lægemidler og trafikfarlighed.

Offentlige virksomheder som anvender offentlige data i forbindelse med
udførelse af deres virksomhed
En del offentlige virksomheder har etableret digital funktionalitet (bl.a. selvbetjening) hvor der
i forbindelse med transaktionerne indgår offentlige data ved opslag, beregninger,
registreringer osv. Denne model er illustreret i det følgende:
Offentlig
datakilde

Offentlig
datakilde

Offentlig
datakilde

Offentlig
indsamling
(behandling)

Offentlige
produkter og
services

Kunde

Kunde

Figur 4.3: Illustration af samarbejdsmodel for offentlige virksomheder som anvender
offentlige data i forbindelse med udførelse af deres virksomhed.
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De anvendte offentlige data er såvel uraffinerede data direkte fra datakilder tilhørende den
pågældende offentlige virksomhed, men kan også være mere raffinerede data, som er
sammenstillet fra flere forskellige offentlige datakilder eller på anden vis behandlet forud for
anvendelse i de offentlige produkter og services.
Et eksempel på anvendelsen af denne model er OIS.dk (Den offentlige informationsserver)
som indsamler ejendomsdata og gør dem tilgængelige for borgere og virksomheder.
Andre eksempler på modellen er på vej i www.borger.dk, som er borgerens indgang til hele
det offentlige Danmark og www.virk.dk, som er en portal, hvor det bl.a. er muligt at søge i
erhvervsrettet information fra offentlige myndigheder og foretage indberetninger.

Offentlige virksomheder som samarbejder med private virksomheder i
distribution eller anvendelse af offentlige data
Denne model kan antage flere former, men ser i en af sine former ud på følgende måde:
Offentlig
datakilde

Offentlig
datakilde

Offentlig
datakilde

indsamling
(behandling)

Offentlige
produkter og
services

Kunde

Private
produkter og
services

Kunde

Kunde

Figur 4.4: Illustration af model for offentlige virksomheder som samarbejder med private
virksomheder i distribution eller anvendelse af offentlige data.
Det kan i denne konstruktion både være tale om offentlige virksomheder, som ønsker at
samarbejde med private virksomheder (eller organisationer) for derigennem at opnå bidrag
til den offentlige virksomhed samt private virksomheder, som ønsker at indgå i samarbejde
for kommercielt at blive knyttet til offentlige produkter og services.
Sådant samarbejde ses ofte, hvor der er behov for massive investeringer eller behov for
specielle IT kompetencer i at udvikle værdikæden mellem de offentlige datakilder og
kunderne. Det kan eksempelvis være i forbindelse med formidling af digital kulturarv eller
hvor den offentlige virksomhed har outsourcet sin IT. Alternativt kan det være i forbindelse
med offentlige produkter eller services, hvor en privat virksomhed kan se en kommerciel
mulighed i forbindelse med reklame, tilbud af kommercielle services eller tilsvarende eller
hvor den offentlige service er målrettet en kommerciel interessant kundegruppe.
En speciel variation af modellen findes hvor private virksomheder (eller som minimum via
ikke-offentlig finansiering) bidrager til at en offentlig virksomhed kan tilbyde offentlige data
via produkter og services som enten kan være offentlige ejede eller stillet til rådighed for den
pågældende offentlige virksomhed. Denne model findes oftest i forbindelse anvendelse af
offentlige data fra offentlige kulturinstitutioner som museer, biblioteker og samlinger.
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Et dansk eksempel på en sådan relation findes bl.a. på Diabetesforeningens hjemmeside
www.diabetes.dk, som anvender offentlige data omkring udbredelsen af sygdommen,
forskning mv. til et privat formål i form af oplysning til foreningens medlemmer.

Private virksomheder som anvender offentlige data i kommercielle
sammenhænge
Der findes modeller hvor private virksomheder varetager begge trin og dermed håndterer
uraffinerede data direkte fra den pågældende offentlige virksomheds IT-systemer. Oftest
modtager den private virksomhed dog mindre raffinerede data, som er udtrukket fra den
offentlige datakilde og som opbevares i et mellemlag.
Offentlig
datakilde

Offentlig
datakilde

Privat
indsamling
(behandling)

Private
produkter og
services

Kunde

Kunde

Figur 4.5: Illustration af samarbejdsmodel for private virksomheder som anvender offentlige
data i kommercielle sammenhænge.
Private virksomheder bruger oftest i denne model de offentlige data i forbindelse med
forretningsmæssig understøttelse, i produkter eller services eller til specifikke målgrupper.
Et eksempel på denne model findes hos Geomatic1, som baseret på bl.a. ejendomsdata og
geografiske data leverer produkter som ejendomsdatabasen.dk og på basis af en
kombination af data fra Danmarks Statistik og privat indsamlede data har udarbejdet en
segmenteringsmodel til markedsføring (mosaic). Et andet eksempel er www.e-nettet.dk som
blandt andet tilbyder digitale informationer fra Kort- og Matrikelstyrelsen og Tingbogen til
viderebehandling i egne systemer hos professionelle aktører på realkredit- og boligmarkedet.

4.1.2 Eksisterende principper og modeller for betaling for adgang og
anvendelse af offentlige data
Den offentlige sektors tilgang til at prissætte adgang og anvendelse af offentlige data er i vid
ustrækning reguleret i vejledning fra Økonomistyrelsen vedrørende indtægtsdækket
virksomhed2 på baggrund af Lov om videreanvendelse af den offentlige sektors

1

Se www.geomatic.dk

2

Vejledning om prisfastsættelse, Økonomistyrelsen, maj 2006

© 2009 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.
Gartner is a trademark of Gartner, Inc. or its affiliates.

Engagement: 222566520 – Version 1.1

IT & Telestyrelsen og Forsknings- og Innovationsstyrelsen
16. januar 2009 - Side 16 af 60

informationer1 og via forskellige aspekter berørt i offentlighedsloven, forvaltningsloven, lov
om Danmarks Statistik og lov om offentlige myndigheders registre.
Generelt gælder at salg af data fra offentlige registre, hvor data er indsamlet og registreret
som led i bevillings- og gebyrfinansierede opgaver, så de dækker de yderligere
omkostninger (direkte og indirekte), som er knyttet til salg (og initiativer specifikt til etablering
af salget). Økonomien i salg af data skal altså udelukkende afspejle de ressourcer som
anvendes til distributionen af data. Indtægter fra salg af data må ikke dække andre
omkostninger hos myndigheden.
Hvis myndigheden forbedrer kvaliteten af data i forbindelse med myndighedsopgaven
udover hvad løsningen af myndighedsopgaven kræver, bør ressourcerne til denne
forbedring finansieres fuldt ud gennem salg af data. Det samme gælder i de tilfælde, hvor
data produceres som led i en decideret indtægtsfinansieret offentlig produktionsvirksomhed
(eksempelvis Danmarks Statistik).
For så vidt angår fastsættelse af priser for forskellige data-produkter skal prisen for
forskellige hovedtyper af dataleverancer i store træk svare til omkostningerne, således at
bl.a. simple kopier af store datamængder prissættes ud fra omkostningerne.
Særlige data kan prissættes særligt lavt eller gøres gratis tilgængelige, såfremt betaling
vurderes at udgøre en barriere for digital forvaltning og/eller, at der er knyttet særlige
samfundsøkonomiske gevinster til billiggørelse.
Der må ikke ske prisdifferentiering mellem kunder som modtager den samme ydelse. Den
afgivende myndighed skal her opnå dækning for de langsigtede gennemsnitsomkostninger
forbundet med både dataproduktion og formidling, hvilket skal bidrage til at modvirke
eventuel konkurrenceforvridning på markedet for forædlede data.
Ved gennemgang af de ovenstående modeller for processen fra datakilde til kunde iagttages
fem overordnede økonomiske modeller i relationerne:
•

Vederlagsfri ydelser. Gælder for alle de data, som vurderes at være ”egne data” for
en given entitet (person, institution, virksomhed). Ellers oftest forekommende i
forbindelse med offentlige produkter og services som styrkelse af samarbejdet i det
offentlige ved at data som en myndighed sidder inde med, og som er af væsentlig
betydning for en anden myndigheds arbejde gøres gratis tilgængelige. Tilsvarende
hvor private produkter og services bidrager til en vurderet positiv samfundsmæssig
værdi eller bidrag til en offentlige virksomheds virke.

•

Abonnement. Oftest vederlag for adgang til specifikke data indenfor en aftalt
tidsramme. Adgang udvides løbende til de offentlige data som produceres i perioden.

•

Vederlag for enkelt ydelser. Oftest forekommende i forbindelse med udvikling af
specielle statistikker, specifikke enkeltstående dataudtræk, specielle kort og
tilsvarende. Vederlaget varierer afhængig af opgavens art og omfang.

•

Forbrugsdefinerede vederlag. Gælder oftest ved indtægtsfinansieret offentlig
produktionsvirksomhed eller i forbindelse med private produkter og services, der
kommercielt anvender offentlige data. Vederlaget bestemmes oftest via konkrete
betalingsformer som ”betaling per download”, ”betaling per klik” osv.

•

Andet vederlag. Dækker over vederlag som bl.a. opnås indirekte ved anvendelse af
offentlige data. Kan eksempelvis være reklameindtægter (banner osv.) i forbindelse
med services, links til kommercielle produkter osv.

I det følgende nogle eksempler, som illustrerer sådanne relationer og modeller for betaling.

1

Lov nr. 596 af 24. juni 2005 om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer
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CPR-kontoret sælger data direkte i form af adskillige produkter som prissættes efter
kundetype (offentlig eller privat), produkttype og adgangstype. Eksempelvis har produktet
”CPR Søg til private” en etableringspris, månedsabonnement og forbrugssatser, som det
kan ses nedenfor:

.
Figur 4.6: Priser for CPR søg produktet via www.cpr.dk.
Som et andet eksempel kan nævnes Kort & Matrikelstyrelsen, som bruger private partnere til
distribution af både elektroniske og trykte søkort og løbende rettelser. Trykte kort er solgt i
løssalg og rettelserne kan købes som abonnement hos distributøren.
Endvidere tilbyder Kort & Matrikelstyrelsen forskellige former for adgang, inkl. gratis web
services hvor man kan hente billeder online for udskrivning lokalt i forbindelse med diverse
matrikelprodukter som illustreret i nedenstående:
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Figur 4.7 Udsnit af skærmbillede fra Kort og Matrikelstyrelsens hjemmeside www.kms.dk.
Der findes en lang række øvrige danske og internationale eksempler på konstruktioner og
relationer, der på forskellig vis kobler betalingsprodukter og gratis tilbud. Yderligere
eksempler kan findes i bilag 2.

4.2 Opsamling på hidtidig anvendelse
Historisk har den offentlige sektor altid produceret offentlige data i forbindelse med den
offentlige virksomhed. Data skabes i forbindelse med direkte offentlig virksomhed, som
biprodukt af andre aktiviteter og transaktioner eller ved transformation af eksisterende data
og kan inddeles i ti hoveddomæner afhængig af faglige områder, kildesystemer osv.
Anvendelsen af data sker via en række modeller med typisk fire grundformer, afhængigt af
opgavefordelingen mellem private og offentlige aktører.
Der findes i dag principper for hvordan offentlige virksomheder må prissætte offentlige data,
og det sker primært via abonnement, betaling for en specifik ydelse eller et forbrugsdefineret
vederlag.
Udbredelsen af IT i alle processer i det offentlige og i private organisationer og virksomheder
har fået dette område til at udvikle sig væsentligt over de sidste 20 år og har specifikt
bevirket, at de offentlige data nu ofte er opbevaret og i mange tilfælde anvendes på sådanne
måder, at mulighederne for adgang til disse data er til stede, og blot afventer at der skabes
nye og innovative anvendelser af dataene.
En række tekniske udviklinger har bl.a. givet nye muligheder for innovativ anvendelse af
offentlige data, hvor det tidligere ikke var praktisk.
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5.0 Tekniske modeller til udnyttelse af offentlige data
Offentlige data skabes og stilles til rådighed via en række tekniske modeller, som gør det
muligt og hensigtsmæssigt for offentlige og private aftagere at anvende dem.
Merværdi skabes i stigende grad i såkaldt sammensatte applikationer som kan kombinere
og visualisere data på nye måder. Det er derfor relevant at fremhæve de overordnede
eksisterende tekniske adgangsmodeller, samt hvilke modeller som er under udvikling, som
kan støtte skabelse af nye samfunds- og forretningsmæssige værdier baseret på offentlige
data. Der er fem centrale tekniske modeller, som er væsentlige i forbindelse med
udnyttelsen af offentlige data. Disse er:
•

Mashups

•

Service-orienterede arkitekturer (SOA)

•

Web-orienterede arkitektur (WOA)

•

Batch data

•

Statistikbanker

De tekniske modeller spænder fra dynamiske realtidskompositioner meget fokuseret på
brugerværdien til forholdsvis statiske informationskilder, der står som primære kilder f.eks. til
centrale stamdata. Overordnet kan forskellene illustreres således:

Figur 5.1: Tekniske modeller til adgang og anvendelse af data.
Formålet med illustrationen er at vise forholdet mellem de tekniske modeller mht. graden af
bearbejdning, som er nødvendig for at skabe nye former for produkter, der bygger eller
indarbejder offentligt data.
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På nuværende tidspunkt leveres offentligt data i Danmark overvejende som batch data eller
statistikbanker. Dertil skal dog pointeres, at IT- og Telestyrelsen har initieret en
forandringsproces som leder nyudvikling af de statslige systemer i retning af mere
avancerede data modeller, som anvendes under SOA modellen. (jf. bl.a. ”Principper for ITarkitektur: IT- og Telestyrelsens udkast til overordnede principper for offentlige it-projekter.)
Det er Gartner vurdering, at landskabet af adgangsmodeller stadig i mange år fremover vil
være et relevant miks af de fire tekniske modeller, når prioritering af investeringer og indsats
skal overvejes i forhold til øget tilgængelighed og anvendelse af specifikke data.
For at give mere indgående forståelse af de forskellige modeller beskrives i de følgende
afsnit de overordnede karakteristika for hver af de fire tekniske modeller.

5.1 Mashups
Mashups er en ny og stærkt voksende Web 2.0 teknologi, som bygger på en
brugergrænseflade og web-baserede “mashing” af indhold fra diverse kilder som web API’s
(f.eks. kortvisning, database søgninger, osv.), Really Simple Syndication kilder (RSS), HTML
”scraping” og andre elementer.
Mashups er et brugergrænseflade-koncept der integrerer data og deres repræsentation på
en meget fleksibel måde. I mange tilfælde optræder Mashups som brugergrænseflader for
produkter af de andre modeller. Mashing metaforen kommer oprindeligt fra musikindustrien,
hvor nogle kunstnere startede med at lave nye numre baseret på dele fra tidligere værker
sammensat, eller, “mashed” med eget materiale1. Web mashups udvider metaforen
væsentligt ved at de kan integrere mange flere udtryksformer (datatyper), bygge på
visualisering af data, og understøtte dynamisk brugerinteraktion med data. Langt de fleste
mashups, der findes i dag viser information på et kort. Det gælder f.eks. det danske
eksempel findvej.dk.
Som eksempler også allerede viser, vurder Gartner, at der er væsentlige muligheder for at
udvide forståelsen hos producenterne af mashups, da der også findes nyttige mashups der
visualiserer data på dynamisk grafer og lister, multimediakompositter, javascript
applikationskomponenter, og andre former. (En række eksempler findes i Bilag 2)
Mashups står ikke isoleret som teknisk model, da de bygger på den forudgående indsats,
der består i produktion af API’er og datasæt, som oftest er elementer produceret i
forbindelse med de øvrige tekniske modeller. Derved udskiller mashups sig fra de andre
modeller i og med at de både kan være til behandling af data, f.eks., en kombinering af flere
kilder, og på samme tid en repræsentationsform for visualisering. Herved adskiller de sig fra
klassiske arkitekturer, hvor data, forretningslogik og præsentation søges adskilt.
Fordelen ved Mashups er at de kan udvikles relativt hurtigt. Det betyder at de på grund af
det lave nødvendige ressourcebehov åbner for nye typer af funktionalitet og applikationer,
som det ellers tidligere ikke kunne betale sig at udvikle pga. for høje omkostninger. En
anden væsentlig fordel er, at brugeren selv relativ nemt kan tilpasse visning af en mashups
indhold baseret på individuelle ønsker. Derfor er mashups velegnede til systemer, der
sammensætter forskellige former for indhold og tilbyder brugeren fleksibiliteten til at tilpasse
applikationen (og måske gøre noget nyt og interessant) selv ved at kombinere tilgængeligt
data materiale og hvordan den er vist.
Sammenfattende er fordelene ved mashups, at:
• De giver mulighed for individuel tilpasning af indhold

1

”The Grey Album” af DJ DangerMouse er et klassisk eksempel, hvor Beatles’ ”White Album” og JayZ’s ”Black Album” mixes sammen til et nyt kunstnerisk udtryk samtidigt med at de originale spor kan
høres genkendeligt.
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• De er nemme at bruge
• De er hurtige at udvikle
• De effektivt genbruger kildemateriale inkl. kode, data og præsentationssystemer
Mashups har også en række begrænsninger:
• Kan skabe usikkerhed om autenticitet af indholdskilder
• Giver afsender lav kontrol over slutproduktets indhold
• Kan give usikkerhed mht. beskyttelse af private informationer, eksempelvis
persondata
• Kan skabe sikkerhedsproblemer, f.eks. farlige mashups, som samler personlige
kodeord, osv.
• Mangel på forretningsmodeller for mashups og mashupdata herunder ophavsret og
juridisk problemstillinger

5.2 Service-orienteret arkitektur (SOA)
SOA er et paradigme for applikationsarkitektur, som bygger på systemer som er modulære,
hvor modulerne er løst koblede via veldefinerede interfaces, er delbare og lette at
kombinere. SOA er en ændring i applikationsarkitektur, som kommer til at være lige så
udstrakt som den relationelle datamodel og den grafiske brugergrænseflade.
Udviklingsværktøjer fra alle større softwareleverandører støtter brugen af SOA og langt de
fleste større applikationsleverandører er i gang med at ændre deres produkter for at
implementere SOA1.
SOA er nyttig i udviklingen af skalerbare systemer (i formål eller omfang) målt over en given
livscyklus. Systemer som er nemme at ændre og adaptere er generelt mere værdifulde end
systemer, som er rigidt defineret og udviklet. Derfor skaber SOA tankegangen også ofte
merværdi i sammenligning med andre arkitekturmodeller ved at applikationerne er fleksible
og kan tåle ganske fundamentale ændringer.
En SOA applikation følger fem kerneprincipper:
1. Systemet skal være modulært. Det skaber den fordel at indviklede og specifikke
problemer løses ved at integrere mindre, enkelte og mere generelle komponenter.
2. Modulerne må kunne fordeles, det ville sige at de kan eksekveres på flere computere
og kommunikere med hinanden via beskeder over et netværk ved runtime.
3. Modulgrænseflader skal være veldefinerede og dokumenterede. Grænseflade
metadata bruges for at specificere en klar “kontrakt”, således at services kan findes
og bruges.
4. Et modul som leverer en service skal kunne udskiftes med et alternativ, som tilbyder
tilsvarende service, fordi grænsefladen er designet uafhængig af selve servicen.
Dette er et aspekt af nem kombinering, som støtter skridtvis vedligeholdelse og
forbedringer.
5. Moduler som tilbyder en service skal kunne deles – det vil sige at de skal designes
og køres på sådan en måde, at aktiveres af kundemoduler i diverse uafhængige
processer.
En applikation der implementerer disse fem principper er i princippet en SOA applikation.
SOA er i hvert fald på papiret en væsentlig del af den statslige IT-arkitektur i Danmark og
anvendes som princip ved nyudvikling.

1

Gartner vurderer at SOA er tæt på at være en moden teknologi, som er på vej til at blive mainstream
i de fleste industrier og hos software-leverandører.
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5.3 Web-orienteret arkitektur (WOA)
WOA er et specialtilfælde af SOA. Lige som for SOA, er de arkitekturen bygget på principper
om distribuerbare, dokumenterede, delbare moduler som er nemme at kombinere. En
væsentlig forskel i forhold til SOA er dog, at WOA integrerer systemer via hypermedia links
(URL'er), hvor applikationer henter API data via web’en og brugere benytter web klienter.
Denne arkitektur er underbygget af generiske interfaces, som støtter delbarhed af data og
løse koblinger mellem datakilder og klienter, og som nedbryder betydning af sondering
mellem det, som er tilegnet mennesker (UI) og det som er til maskinelt bearbejdning (API).
Sådanne generiske interfaces har fem vigtige basis betingelser jf. WOA modellen:
1. Identifikation af ressourcer: Der er en URL for hver ressource, og al adgang forgår
via URL'er, især ved brugen af http protokollen (http://).
2. Ændring af ressourcer gennem repræsentationer: Skabe eller ændre en
ressource ved http ”PUT” eller ”POST”.
3. Selvbeskrivende beskeder: Al sessionskontekst findes i beskeden.
4. Hypermedia er drivende for applikationens tilstand: Alle ressource
repræsentationer er også interfaces som indeholder ressource manipulation og
kontrol information samt ressourcebeskrivelses information.
5. Applikation neutralitet: Hvert generisk interface skal være brugbart af en bred
mængde applikationstyper for at øge netværkseffekter.
Forskellen mellem WOA og Web Services (WS), som er en typisk standard anvendt indenfor
SOA ligger i faktorer som:
•

Applikationstilstand vedligeholdes på serveren i WS. Der er ingen server-side
applikationstilstand i WOA.

•

Ressourcer kan identificeres gennem mange adresseringssystemer i WS. (både
almene og applikationsspecifikke). WOA bygger kun på URL'er.

•

WS bibeholder en forskel mellem UI og API fordi applikationsinteraktion har været
forstået som væsentlig anderledes end visning af informationer til bruger. WOA
nedbryder forskellen gennem brugen af generisk interfaces.

•

Programmeringsmodellen i WS bygger på statiske data-orienteret elementer. WOA
byger på dynamiske data som ser selvbeskrivende og kan indeholder kode og
referencer til andre ressourcer.

En WOA-relateret standard er ikke umiddelbart en del af den eksisterende IT arkitektur
anbefaling i Danmark, som primært henviser til SOA og web service koncepter. Blandt
fordelene med WOA er, at der skabes nemmere adgang til selvbeskrivende informationer
som både kan være data men også algoritmer for parsing, visning, osv. uden at
udbydersystemet skal håndtere client state.

5.4 Batch data
Batch data dækker over en bred vifte af data former, som typisk har kombinatoriske og
specifikke elementer (f.eks. med hensyn til etableringstidspunktet eller den begivenhed der
skaber grundlaget for skabelsen af dataene, indsamlingskilder, sammensætning af indhold
osv.). Disse data er ofte lagrede i formaterede tabeller f.eks. i relationelle databaser eller
flade filer. I mere avancerede former vil disse data være tilgængelig gennem en service med
søgefunktionalitet. Disse vil typisk indgå i distribuerede applikationer, som web services eller
SOA/WOA applikationer. Batch data er den mest udbredte form til sådan leverance.
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5.5 Statistikbanker
Statistikbanker er eksempel på stamdata, som bruges som grundlæggende data i diverse
sammenhænge som eksempelvis kombinatoriske applikationer. Andre eksempler kunne
være demografiske data, der beskriver politiske emner som økonomi, sundhed, miljø, trafik,
services, holdninger, osv. Formatering af disse data er typisk i former, der ikke nødvendigvis
er direkte egnende til automatiserede databehandlinger uden forudgående bearbejdning af
materialet eller fortolkere. Statistikbanker er som batch en hyppig form i det offentlige data
udbud.

5.6 Opsamling på tekniske modeller
Det er Gartners vurdering, at mashups fortsat vil vokse som teknisk model og at den ikke
kun vil eksistere på Internettet men også vil blive taget i brug som model internt i
virksomheder. SOA og WOA er begge mainstream teknologier, som forventes at vokse
yderligere i udbredelse. Det er forventningen at alle fire modeller vil sameksistere i mange år
endnu.
For at data kan udnyttes effektivt i innovative sammenhænge skal de være tilgængelige
teknisk på en standardiseret måde. Adgangen til data i en given situation bør være resultatet
af overvejseler af behovsrelateret, teknisk, og forretningsmæssig art.
Det skaber i en lang række tilfælde behov for at behandle offentlige data og stille dem til
rådighed via API’er, så de er anvendelige til anvendelse i f.eks. mashups. Det kan i nogle
tilfælde indebære væsentlige investeringer og en attraktiv løsning kunne være at lade private
parter skabe forretning gennem implementering af mere avanceret adgangsmuligheder end
det offentlige og på den måde optræde som ”enablers” for innovativ anvendelse.

© 2009 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.
Gartner is a trademark of Gartner, Inc. or its affiliates.

Engagement: 222566520 – Version 1.1

IT & Telestyrelsen og Forsknings- og Innovationsstyrelsen
16. januar 2009 - Side 24 af 60

6.0 Nye innovative anvendelser af offentlige data
Der gennemføres i disse år mange initiativer i det offentlige Danmark for at gøre det lettere
at være borger og virksomhed i Danmark. Med ”lettere” menes, at kontakten med det
offentlige gøres simplere, hurtigere, mere tilgængelig og i mange tilfælde reduceres, fordi
digitaliseringen sker med udgangspunkt i brugernes behov og med genbrug af data. Der
udvikles nye offentlige produkter og services, som hver især bidrager til effektivisering af
processer og forbedringer i den offentlige service til gavn for borgere og virksomheder.
Der gennemføres ligeledes et stigende antal initiativer indenfor offentligt-privat samarbejde
for at sikre maksimal offentlig gavn af den samlede innovative kapacitet på området og der
er også spæde initiativer, hvor private aktører kommercielt foretager innovativ anvendelse af
offentlige data.
Gartner tager i denne sammenhæng udgangspunkt i følgende definition af innovation:
”Værdiskabelse gennem udnyttelse af ideer som er nye for os og som ved enten at skabe
nye muligheder (nye processer, produkter / services, rammer, profilering) eller forbedre det
vi gør/har i forvejen (hurtigere, mere økonomisk, eller kvalitetsforbedringer).”
Innovation bygges altså på viden og ideer, som er sat i en ny kontekst med det resultat at
der udvikles enten noget nyt eller forbedres noget, som allerede eksisterer. Det fører til et
katalog af generiske emner for innovation indenfor genanvendelse af offentlige data som:
•

Nye kilder og kombinationer af data (offentlig / privat)

•

Nye applikationer, produkter og services

•

Nye distributionsmetoder, kanaler og betingelser

•

Nye repræsentationsmuligheder

•

Nye kommercielle muligheder (nye behov)

Gartner har i det følgende defineret en værdikædemodel for at identificere nøgle trin i
værdiskabelsen og illustrere mulige innovationstiltag i hvert trin. Efterfølgende beskrives
forskellige modeller for kommerciel anvendelse af offentlige data afsluttet med eksempler,
som viser innovative anvendelser af offentlige data.

6.1 Værdikædemodel for innovativ anvendelse af data
Hensigten med værdikædemodellen er at hjælpe til at kunne beskrive de aktiviteter og
forudsætninger, der skal til for at systematisere og udbygge værdiskabelsen af offentlige
data. Gennem modellen identificeres der fire overordnede værdiskabende trin med en række
underområder. I hvert trin er der innovationsmuligheder. Nogle foreløbige ideer til
innovationstiltag er identificeret nederst i figuren.
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Figur 6.1: Værdikædemodel for innovativ anvendelse af offentlige data.
Ved produktion menes de aktiviteter der har med definition, indsamling, kombination,
standardisering og kvalitetssikring af kildedata at gøre samt de juridiske rammer for
tilblivelse og videregivelse af data.
Adgang til offentlige data dækker de tekniske metoder hvorpå data stilles til rådighed samt
aspekter som håndtering af sikkerhed og adgangskontrol osv. Adgang dækker i øvrigt også
over ledsagende beskrivelser af data, grænseflader og systemer.
Repræsentation refererer til de metoder, der bruges til at vise datas betydning samt
aftageres og slutbrugeres mulighed for at manipulere data. Dette område bør få en øget
interesse fordi data får betydning i repræsentationen og fordi en væsentlig del af den
innovative aktivitet på f.eks. mashup-området kommer som værktøjer der gør det nemt at
afbillede data og kombinere forskellige former for data (f.eks. gapminder.org).
Kommercialisering behandler de aftagende aktørers aktiviteter i forbindelse med at udvikle
forretning knyttet til brugen af offentligt data f.eks. gennem indlejring i produkter og services
eller i støtte til forretningsprocesser som produktudvikling, marketing, salg, HR, osv.

6.2 Modeller for innovativ kommerciel udnyttelse af data
I det sidste værdiskabende trin i værdikædemodellen findes et væld af muligheder for
kommerciel udnyttelse af offentlige data, hvor data behandles så en kommerciel partner kan
skabe merværdi fra offentlige data. En sådan behandling kan inkludere:
•

Markedsføring af data og afledte produkter og services
o

•

Gøre potentielle kunder opmærksomme på værdien af dataene

Distribution af data
o

Tilføje indekserings- og søgefunktioner
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o

Trykning og fysisk distribution

o

Gøre data tilgængelige via en portal og andre digitale kanaler

o

Lagring

Produktion af data produkter
o

Samling og kombination af flere datakilder i forhold til et bestemt formål

o

Kvalitetssikring af data rette mod en bestemt anvendelse

o

Diverse transformationer af data, f.eks.

o
•



Tidsserie data



Formatering



Produktion af grafik



Nedbrydning

Tilføjelse af metadata (data om data) i form af f.eks. katalogisering,
beskrivelse, osv.

Indarbejdelse i andre produkter
o

•
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Anvendelse i softwareløsninger (f.eks. CPR-data i bankers CRM-systemer)

Indarbejdelse i services
o

Kommentering og ekspertfortolkning af data

o

Indarbejdelse i internetbaserede softwareløsninger (f.eks. CRM-systemer
leveret som Software-as-a-service)

o

Udarbejdelse af analyser og konsulentydelser på basis af data.

o

Interaktiv visualisering (f.eks. mashup’s)

o

Anvendelse i undervisning

Der eksisterer i den forbindelse overordnet tre typer af modeller for private virksomheders
kommercielle udnyttelse og anvendelse af offentlige data:
•

Forretningsmæssig anvendelse som understøttelse. I denne model anvendes
offentlige data bl.a. til planlægning og beredskab i forbindelse med eksempelvis
hurtige ændringer i kundernes behov og ønsker eller. Et eksempel er anvendelse af
vejrinformation til planlægning af lancering af is, øl, ski udstyr osv. Et andet eksempel
er, at demografiske data anvendes i forbindelse med promovering af fokuserede
produkter (til ældre, spædbørnsforældre osv.). Et tredje eksempel er persondata til
brug for kreditvurdering.

•

Forretningsmæssig brug i produkter og services. Her anvendes offentlige data
som et element i produkter – eksempelvis geokoder, vejdata osv. i navigationssystemer og POI data til mobiltelefoner. Medicin- og sundhedsinformation til brug i
portaler er et andet eksempel.

•

Forretningsmæssig udnyttelse til specifikke kundegrupper. Her købes adgang
og brugsret til kort, maritime data og lignende som lanceres til specifikke målgrupper
(bilister i Danmark, lystfiskere i Kattegat, slægtsforskere, etc.). Det kunne også være
demografiske data relevant for specifikke industrier (eksempelvis developere i
byggebranchen).

Der er opbygget mange løsninger indenfor de tre modeller og hidtil har det innovative fokus
primært været på at skabe adgang til data og foretage relativt simple sammenstillinger af
data indenfor et givent domæne (og meget ofte har sammenstillingen indeholdt kortdata).
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I en spørgeskemaundersøgelse foretaget i 2006 til mere end 1750 virksomheder i England
som anvender offentlige data til kommercielle formål, viste det sig, at ca. 40 % anvendte
data til at understøtte deres forretning, ca. 30% til indhold i produkter og services og ca. 45
% til specifikke kundegrupper (total mere end 100% da flere virksomheder udnyttede
offentlige data i mere end én forretningsmodel).
Innovative anvendelser vil også i det kommende år primært blive udviklet med afsæt i de tre
modeller, men der vil i langt højere grad blive udviklet løsninger som skaber kobling af
modellerne og som baseres på nye koblinger af data på tværs af domæner, der dermed vil
være i stand til at afdække behov hos brugere og kunder i et omfang, som kun i meget
begrænset omfang endnu er afdækket og i endnu mindre grad udnyttet.
Innovation indenfor kommerciel anvendelse af offentlige data er endnu på et tidligt stadie og
en fjerde model for innovativ anvendelse, som endnu ikke er kommercialiseret er under
fremvækst. Gartner forventer at den vil bidrage til mange fremtidige initiativer til kommerciel
anvendelse af offentlige data. Denne fjerde model tager afsæt i, at fremtidige brugere
(individer såvel organisationer) på Internettet i højere og højere grad ønsker at
eksperimentere og selv udvikle eller videreudvikle løsninger til at opfylde deres behov frem
for blot at anvende færdigudviklede standardløsninger. Der findes allerede mange
communities og sites på Internettet, hvor enkeltstående eller grupper af udviklere og i visse
tilfælde interesseorganisationer og offentlige initiativer udbyder funktionalitet og løsninger til
anvendelse af offentlige data uden en egentlig kommerciel forretningsmodel for
anvendelsen. (geojournalistik.dk, gapminder.org er eksempler på denne model).
Flere store private aktører på Internettet, som har store kommercielle interesser i blandt
andet udnyttelse af offentlige data har spottet den seneste trend og tilbyder som en slags
konkretisering af den fjerde model i jagten på nye produkter og services gratis adgang til
interne udviklingsværktøjer og løsninger til udviklere og interesserede brugere. Dette ses
bl.a. hos Google Code, Yahoo Developer og Flickr Services. Denne interesse fra store
private aktører, betyder at aktøren vil forsøge at omdanne eller tilknytte kommercielle
perspektiver til disse services og derved udbygge det eksisterende grundlag indenfor en
eller flere af de tre mere klassiske modeller.
Et meget konkret eksempel på at denne fjerde model kan føre til omfattende input til en
virksomheds innovation i forhold til nye anvendelser af data og løsninger kan ses hos
Amazon, hvor virksomheden allerede i 2002 begyndte at give adgang til visse interne data
og systemer, og hvor Amazon nu er i en situation, hvor virksomheden kan monitorere
innovation fra ca. 200.000 udviklere fra hele verden, der på forskellig vis anvender og giver
forslag til fremtidig anvendelse af Amazon’s data og systemer, og som sikrer, at Amazon
derigennem konstant kan tilbyde nye produkter og services, som imødekommer mange
brugeres behov og ønsker og som dermed bidrager til Amazon’s videreførelse indenfor de
tre klassiske modeller for kommerciel anvendelse af data.

6.3 Eksempler på innovativ udnyttelse af offentlige data
Den generelle tendens syntes at være, at der er en stærkt stigende interesse i bedre og
bredere udnyttelse af offentligt data. Der sker en del innovation på denne front og der er
tegn på, at vi står foran en ny fokusering og øget aktivitetsniveau for brugen af offentlige
data i forhold til den som er bygget op siden digitaliseringen i det offentlige begyndte. Denne
sektion gennemgår enkelte eksempler på innovativ anvendelse af offentligt data, som kan
illustrere retningen. Eksemplerne viser innovation både i brugen af data og former for
repræsentation.
Gartner observerer især innovation i anvendelsen af offentlige data på to væsentlige
niveauer:
•

På data niveauet – øget fokus på kombinering af:
o

Data kilder, f.eks., mulighed for nye krydsninger
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Data typer, f.eks., brugen af multimedia kompositioner

På repræsentationsniveauet – øget fokus på præsentation og brugervenlighed:
o

Browserbaserede løsninger

o

Anvendelse af standardiserede visualiserings- og grænseflade API’er, f.eks.,
kortsystemer fra Google eller Microsoft

I følgende fire eksempler findes innovation i krydsninger af data kilder og brugen af mere
sofistikerede repræsentationssystemer, som skaber nye muligheder for værdiskabende
udnyttelse af offentlige data. De fire eksempler er mashups, der tillader en vis
brugerinteraktion med underliggende data for at eksekvere definerede formål. Disse
eksempler er et meget lille udsnit af mange tiltag som blot er tiltænkt som inspiration til
offentlige og private aktører mht. til fremtidige tiltag. (Yderligere inspiration kan findes i bilag
2, hvor en længere række af interessante eksempler præsenteres.)

6.3.1 PolicyMap.com
Policy map er et eksempel på et produkt, der formidler adgang til mange offentlige datakilder
og som giver mulighed for at analysere dem ud fra individuelle behov. Sitet er et amerikansk
online produkt, der samler adgang til ca. 4000 offentlige databaser. Sitet har mange
funktioner og brugeren har en række muligheder, bl.a. for at udvælge og kombinere
datakilder grafisk og tilføje egne data til analyser. Brugere kan også påvirke
repræsentationen af data på væsentlige måder for at højne kommunikationsværdien af egne
analyser.

Figur 6.2: Udsnit af skærmbillede fra www.policymap.com i tabel view.
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Beskrivelse
Visuelt opbygning af
krydsninger af offentligt
data omkring diverse
emner som kort, tabeller
og rapporter.
Formål
Analyse og
beslutningssupport baseret
på lavering af offentlig
data.
Forretningsmodel
Abonnement for at oploade
og kombinere egen data
sets med kortlagt data.
Data kilder
4000 data kilder nogle af
hvilket er offentlig
Kilde: http://www.policymap.com/map

Figur 6.3: Udsnit af skærmbilleder fra www.policymap.com med kommentarer.
Innovationen og værdiskabelsen findes både i centraliseringen i adgang til en række kilder
og adgang til et grafisk analytisk rammeværk, der tillader udvælgelse af data kilder,
specificering af analysen og visualisering, (som ses i et udsnit af i figur 6.3).
Forretningsmodellen er også nytænkende i og med at en stor del af sitets funktionalitet kan
bruges af enhver ganske gratis. Det er først når en potentiel kunde ønsker at foretage større
sammensætninger af data eller tilføje sin egne data, at det bliver til en betalingsservice. Det
skal også bemærkes i forhold til dette eksempel, at de dataformer som er tilgængelige
gennem systemet følger de former for data, som er udbudt af de offentlige myndigheder i
USA. Trods de ca. 4000 kilder er spredningen i emner, som der kan analyseres på i
systemet begrænset til en håndfuld overskrifter. Det kan være på grund af juridiske
begrænsninger, men kan også antages at reflektere tekniske begrænsninger i
tilgængelighed af data.

6.3.2 Trafikken.dk
Trafikken.dk er en service udviklet af Vejdirektoratets, som giver aktuel information om vej
og trafik i Danmark. En kernefunktion er visuel søgning efter uregelmæssigheder i trafikken
som f.eks. køer og vejarbejde. Oplysningerne suppleres med mulighed for webcam billeder
fra udvalgte trafikale knudepunkter. Sitet giver et eksempel på kombination af forskellige
datatyper, hvis værdi højnes gennem større sammenkædning af informationer, og tilbyder
brugeren bedre indsigt og hurtig orientering.
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Figur 6.4: Udsnit af skærmbillede fra www.trafikken.dk.

Beskrivelse
Integration af diverse informationer om de danske
veje lagt på kort og vist efter brugerens ønske.
Formål
Give omfattende information til trafikkanter og
andre omkring status på vejene og vejdirektoratets
aktiviteter.
Forretningsmodel
Borgerservice
Data kilder

- Vejdirektoratets data
- Kort data far kort- og matrikelstyrelsen

Kilde: http://www.trafikken.dk/

Figur 6.5: Udsnit af skærmbillede fra www.trafikken.dk med kommentarer.
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Sitet er et eksempel på en offentlig virksomhed, som har skabt en væsentlig merværdi ved
at gør dele af deres data tilgængelige gennem et brugervenligt online multimedie-interface.
Sitet viser styrken af information formidlet gennem avanceret kobling af data, repræsentation
og brugerbehov. Adgangen til sitet er gratis. Dertil kan der købes adgang til data produkter
fra Danmark og Europa. Det er bl.a. trafik status opdateringer på hovedmotorveje, som kan
anvendes til videre anvendelse og distribution. En del af disse data formidles i XML formater,
som gør indholdet nemt at bearbejde i eksterne applikationer. Udover de operationelle mål
som Vejdirektoratets data i udgangspunktet anvendes til at opfylde, bidrager dette produkt
med samfundsmæssig, politisk og kommerciel værdi.

6.3.3 Hvad koster børnehaven?
”Hvad koster børnehaven” er et produktl af geojournalistik.dk, som er et privat journalistisk
initiativ, der samler og afbilleder information fra bl.a. Danmarks statistik. Eksemplet viser
priser for at have sine børn i kommunale børnehaver. Kortet bruges til at giver et hurtig
oversigt samt adgang til underliggende detaljer om politisk ledelse og omkostningerne i hver
kommune. Denne udgivelse er et eksempel på en ikke-kommerciel anvendelse af offentlige
data, der er tiltænkt fremme af demokratiet.

Figur 6.8: Udsnit af skærmbillede fra ”Hvad koster børnehaven?”
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Beskrivelse
Visuelt adgang til information om
pasningstakster per kommune.
Sammenkobling af omkostningsniveauer
med ledende politisk parti i området.
Formål
Del af et journalistisk projekt om
sammenkobling af geografisk data og
aktualiteter.
Forretningsmodel
Demo
Data kilder

- Statistikbanken, Danmarks statistik
- MicroSoft Virtual Earth

Kilde: http://publish.neozone.dk/wp/
8b93c9efc927a0a55eeac5077e875263/

Figur 6.9: Udsnit af skærmbillede fra ”Hvad koster børnehaven” med kommentarer.
Eksemplet viser ny værdiskabelse gennem at kombinere data og visualisering for at belyse
et spørgsmål, der har aktuelt politisk og samfundsmæssig relevans. Der er ikke en konkret
forretningsmæssig udnyttelse af informationen i dette eksempel, men der kunne nemt tilføjes
kommercielle services samt adgang til yderligere data samt API’er, som kunne støtte
visualisering og formidling af mere komplekse sammengæng mellem, f.eks. statistisk
information og samfundets sammensætning.
Det at illustrationen er interaktiv frem for i rapportform giver brugeren mulighed for hurtig
fokusere på, hvad der er relevant i en specifik kontekst. Herved skabes nye muligheder for
at identificere sammenhænge i data, som ikke nødvendigvis ville være indlysende uden
støtte i form af visualisering.

6.3.4 Gapminder.org
Gapminder.org er en gratis service som tilbyder sammenstilling af en lang række statistiske
data på landeniveau. Figuren nedenfor viser f.eks. sammenhængen mellem indkomst pr.
indbygger og forventet levetid. Hvert land er repræsentereret som en cirkel, hvis størrelse
afhænger af indbyggertallet.
Gapminder viser en anvendelse af offentlige data, som peger på at potentialet for
kombination og visualisering af data går langt ud over den mest almindelige form i dag, som
består af data repræsenteret på et geografisk kort.
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Figur 6.10: Sammenstilling af indkomst og forventet levetid for en række lande fra
gapminder.org.
Den applikation som anvendes er oprindeligt udviklet af gapminder foundation men er nu
overtaget af Google mens gapminder foundation stadig står for populationen af
applikationen med data. Mens servicen er gratis i dag, viser Googles investering i
applikationen, at det er en model, som evt. med andre data og andre målgrupper vil blive
kommercialiseret.
Disse fire eksempler peger på nogle af de muligheder der findes i innovative anvendelser af
offentlige data. De er tilvejebragt af fire forskellige typer af producenter og til henholdsvis
kommercielt, offentlige og borger-drevet formål. Tilsammen viser de at nem adgang og
visuel fremstilling koblet med øget brugerinteraktion sætter data og information i nye
værdiskabende sammenhænge.

6.4 Nye enablers for brugen af offentlige data
Der findes yderligere en kategori af initiativer (primært internationale) som er væsentlige i
forståelsen af potentialet for udnyttelsen af offentlige data, fordi de enabler nye former for
anvendelse af offentlige data. Disse omhandler måder hvorpå der kan skabes nye nyttige
behov for offentlige data og supporterer teknisk adgang til data. I det efterfølgende er fire
eksempler beskrevet. To af disse omhandler kampagner for at generere nye anvendelser af
data og to om intermediaries som med produkter skaber grundlag for anvendelse af bl.a.
offentlige data.
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6.4.1 Kampagner
De to beskrevne offentlige initiativer er i udlandet velkende som måder på at fremme
interessen for offentlige data og opfordringer til borgere, organisationer og kommercielle
interesser om at komme med nye ideer for hvordan disse ressourcer kan genanvendes og
videreudvikles.
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Nye krydsninger af data er en måde at se på nye potentialer for offentlige data. I
nedenstående diagram findes model for krydsning af data fordelt på de tidligere omtalte
domæner. De to beskrevne eksempler på kampagnetiltag kan ses som offentlige forsøg på
at ”udfylde” diagrammets felter via innovative koblinger.

I

Figur 6.10: Model for innovativ krydsning af data.

Showusabetterway.com
Showusabetterway.com er et offentligt initiativ i UK, der opfordrer borgene til at komme med
gode ideer til nye anvendelser af offentlige data. Hovedspørgsmålet er ” What would you
create with public information?” og midlerne inkluderer en konkurrence med præmier, inkl.
økonomisk støtte til videreudvikling af de bedste ideer. Initiativet stammer fra the ”Power of
Information Taskforce”, som blev etableret af Cabinet Office Minister Tom Watson i marts
2008. Beslutningen blev bl.a. taget på baggrund af en rapport fra 2007, som granskede de
overordnede måder hvorpå regeringen kunne forbedre brugen af offentlige data1. En af

1

The United Kingdom Implementation of the European Directive on the e-use of Public Sector
Information - the first two years, Office of Public Sector Information, UK, July 2007
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anbefalingerne i rapporten var at dyrke eksemplariske ideer og tiltag og stimulere til at sætte
skub i bedre brug af offentlige data.
Eksemplet nedenfor stammer fra showusabetterway.com og omhandler synlighed af
kriminalitet per postområde baseret på politi rapporter.

Figur 6.11: Udsnit af skærmbillede fra koncept foreslået via www.showusabetterway.com.

Appsfordemocracy.com
Appsfordemocracy.com er også et konkurrencebaseret forsøg på at stimulere interessen for
udnyttelse af offentlige data. I nærværende sammenhæng stillet til rådighed af ”District of
Columbia, (Washington, DC.)”. Konkurrencen er tilendebragt, men de indkomne forslag er
stadigt tilgængelige via websiten. En af disse omhandler cykling i byen, som illustreret i
nedenstående, hvor data fra kommunen kombineres med kommercielle opslagstavler og
twitter kortbeskedssystemet som giver mulighed for at finde detaljerede cykelruter i området,
overvåge cykeltyveri og købe cykler på en digital opslagstavle.”
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Figur 6.12: Udsnit af skærmbillede fra eksempel beskrevet på www.appsfordemocracy.com

6.4.2 Intermediaries
En Intermediary eller “formidler” forventes at blive en væsentlig faktor for at udvikle
udnyttelsen af offentlige data. Disse intermediaries kan, f.eks.
•

Aflaste offentlige ressourcer ved at hoste data og gøre dem online tilgængelige.

•

Levere funktionalitet til repræsentation f.eks., til analyse eller visualisering

•

Forbedre teknisk adgang f.eks. i form af mere robuste eller sofistikerede API’er

I de to efterfølgende eksempler er der beskrevet en platform for nemmere adgang til data,
der aflaster offentlige ressourcer og en kategori af API’er der støtter repræsentation via
mashups.

Offentlige datasæt på Amazon Web Services
Offentlige datasæt på Amazon Web Services1 er et simpelt lager af offentlige data til
genbrug i AWS tjenester. Dette tiltag fungerer dermed som en form for formidler, der skaber
pålidelig adgang til data og samtidig bidrager til at skabe yderligere forretning for Amazon,
fordi tilstedeværelsen af data gør Amazons platform mere værdifuld for brugerne. Amazon
stiller plads til rådighed for opbevaring af store offentlige datasæt og tjener penge gennem
deres sædvanlige forretningsmodel, der bygger på forbrugstjenester og afregning til brugere
som bruger Amazon Web Services som platform for udvikling og afvikling af applikationer.
Fordelen er, at det sparer brugeren besvær med at finde, downloade og lagre offentlig data,
og skaber et frit tilgængelig ”bibliotek” af lagret data, som er gratis for data producenten.
Eksempler på data er blandt andet data fra Human Genome projektet og data fra
folketællinger i USA. Den nuværende samling på Amazon udgør ca. 10 data sets indenfor
områder biologi, kemi, og økonomi som fylder ca. en terabyte samlet.

Åbne mashup API’er
En anden væsentlig enabler af nye anvendelser af offentlig data er mashup API’er. Som
også bemærket tidligere er der en stor tendens til kortbaseret mashups. Succesen bygger
1

http://aws.amazon.com/ Amazon leverer infrastruktur til udvikling og drift af applikationer som en
service under brandet Amazon Web Services. Det inkluderer bl.a. en mængde standardiserede API’er
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både på kort som en måde at øge kommunikationsværdien på, men succesen skyldes i høj
grad også at Google og andre har stillet både omfattende kort data og kort programmerings
API’ere til rådighed gratis. Figuren nedenfor viser de mest populære mashup API’er.

Figur 6.13: Oversigt over anvendelse af mash-up API’ere.
De mest anvendte API’ere er enten orienteret mod geografi, billede/video eller sociale
netværk. Som en service stillet til rådighed for andre aktører, så er mashup API’erne en
måde at øge værdien af data på, da de tillader opbygning af nye anvendelser af data og
dermed enabler merværdi fra eksisterende data ressourcer. Forretningsmodellen er typisk
bygget på at API leverandøren sikrer videre udbredelse af et kerneprodukt på denne måde.
For eksempel styrer Google indholdsrammen og inkluderer reklamer i de mashups, som
produceres ved brug af deres kort API. Det vil sige at Google ved at stille kortdata og
visualiserings API’en til rådighed skaber en kanal for eksponering af reklamer.
Mulighederne indenfor dette område er mangfoldige for enablers, og det kan forventes at
nye niche spillere vil udvikle yderligere tjenester og produkter, der gør værdiskabelsen fra
offentlige data nemmere og mere udbredt. Udover de to eksempler på typer af enablers kan
også tænkes andre services. Det kunne være ved at støtte både offentlige og private aktører
i forbindelse med produktion, kvalitetssikring, etablering af tekniske løsninger til distribution,
markedsføring, repræsentation og skabelse af nye produkter fra data.

6.5 Opsamling på innovativ anvendelse
Innovativ anvendelse af offentlige data handler om nye ideer til at repræsentere og bruge
data, så de enten forbedrer noget eksisterende eller skaber noget nyt. Dermed er den
innovative anvendelse resultaterne af datas gennemløb i værdikædemodellen. Innovativ
anvendelse kan være i en kommerciel sammenhæng, hvor virksomheder anvender
offentlige data til at understøtte virksomhedens processer, inkluderer offentlige data i
produkter eller tilbyder data i services målrettet til bestemte kundegrupper og dermed skaber
værdi og nye muligheder for virksomhederne. Innovativ anvendelse kan også være i forhold
til nye muligheder for anvendelse i en bredere samfundsmæssig sammenhæng, som skaber
værdi for offentlige institutioner i deres virksomhed i forbindelse med effektiviseringer,
forbedringer og som bedre service til samfundet.
Det er i foregående afsnit illustreret via en række eksempler, hvor innovation i krydsninger af
data kilder og brugen af mere sofistikerede repræsentationssystemer skaber nye muligheder
for anvendelsen af offentlige data. Derudover er der i kapitlet beskrevet eksempler på
”enablere”, som vurderes af Gartner at være væsentlige for faciliteringen af en innovativ
udnyttelse af offentlige data.
Der findes allerede mangfoldige innovative anvendelser af offentlige data og der er kraftige
indikationer på, at markedet kan forventes drive udvikling som vil efterspørge adgang til
offentlige data. Udviklingen viser, at der findes et væsentligt potentiale i innovativ
anvendelse af offentlige data, som langt fra er realiseret.
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7.0 Potentialevurdering af innovativ udnyttelse af
offentlige data
Der findes altid et hovedformål med produktion og anvendelse af givne offentlige data, og
den tilhørende værdi bør altid entydigt kunne relateres til den offentlige virksomhed, hvor de
pågældende data initialt produceres og anvendes.
I forbindelse med vurdering af værdien af offentlige data er det dog relevant at skelne
mellem den værdi, som data bibringer i forhold til hovedformålet for dataenes skabelse, og
den værdi der kan opnås ved at anvende de offentlige data i andre sammenhænge end
dem, som de oprindeligt blev skabt til.
I forbindelse med vurdering af potentialet i innovativ anvendelse af offentlige data, er det
altså merværdien ved genbrug, alternativ anvendelser og nye anvendelsesmuligheder, der
er relevante at få afdækket.
Alternativ anvendelse af data kan både skabe værdi for den offentlige institution, der i
forbindelse med sin virksomhed har skabt de pågældende data (til et andet primært formål).
Den kan også skabe værdi for andre offentlige institutioner i forbindelse med deres
virksomhed, skabe værdi for offentlige virksomheder som lever af at skabe og sælge data,
samt i forhold til borgere og til private virksomheder og organisationer. Værdiskabelsen og
forskellige konstruktioner for relationerne mellem offentlige datakilder og kunder har vi
beskrevet tidligere i rapporten.
Værdien af den innovative anvendelse af offentlige data skabes på forskellig vis i de
forskellige konstruktioner, blandt andet via:
•

Effektivisering af processer og procesforbedringer i både offentlige og private
virksomheder

•

Forbedring af beslutningsprocesser og prioriteringer i forbindelse planlægning og
anvendelse af ressourcer

•

Forbedring af politiske beslutningsprocesser og tilvejebringe grundlag for
forskningsbaseret viden

•

Udnyttelse af nye produkter, services og forretningsmodeller

Dermed kan innovativ anvendelse både skabe afledt samfundsmæssig værdi til gavn for alle
borgere og til økonomisk værdi, som kan tilfalde enten offentlige virksomheder, private
virksomheder, organisationer eller individer.
Det kan endog være særdeles vanskeligt konkret at estimere værdien af innovativ udnyttelse
af offentlige data og dermed vurdere potentialet for offentlige investeringer i området. I det
følgende dog nogle perspektiver på potentialet i danske offentlige data og hvorledes de
økonomiske potentialer eventuelt kan opgøres.

7.1 Vurdering af potentiale i offentlige data
I vurderingen af potentialet af innovativ anvendelse af offentlige data, er det vigtigt at erindre,
at den offentlige sektor skaber og vedligeholder en stor mængde data, som i et omfang
allerede udnyttes og som allerede leverer stor værdi til den offentlige virksomhed, borgere
og private virksomheder.
I bilag 1 har Gartner samlet en liste med eksempler på offentlige danske data, som enten
udnyttes allerede udover den oprindelige anvendelse, eller som det måske kunne være
interessant at udnytte. Listen er ikke udtømmende, men kan bruges som inspiration i
forbindelse med formulering af initiativer til at gøre offentlige data tilgængelige.
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Når vi taler om innovativ anvendelse af offentlige data, bør man fra det offentliges side ikke
forsøge at forudsige hvor det største potentiale findes, men gøre udviklingen behovsdrevet. I
den forbindelse bør det offentlige betragte det at stille data og information til rådighed som
en infrastrukturinvestering, som kan anspore til innovation og værditilvækst i samfundet.
Når Gartner trods dette forbehold forsøger at udvælge interessante områder kunne de
følgende være bud:

7.1.1 Miljødata
Den generelle stigning i interessen omkring miljø og fremvæksten af en lang række nye
forretninger inden for miljøområdet, gør dette område interessant. Det offentlige har indenfor
dette område allerede foretaget investeringer i en miljøportal, hvor til borgere og
virksomheder kan få adgang til mange af de data, som det offentlige indsamler og
producerer på miljøområdet. Hvis man indenfor dette område vil anspore til en innovativ
anvendelse bør man derfor stille sig spørgsmålene:
-

Stiller vi data til rådighed, så de kan anvendes let i forskellige sammenhænge?

-

Er der yderligere data, som vil kunne skabe værdi ved at blive stillet til rådighed?

-

Er der data, som i dag er forbeholdt det offentlige, som vil kunne skabe værdi ved at
blive stillet til rådighed?

7.1.2 Vej- og trafikdata
Et af de områder, som allerede udnyttes f.eks. i trafikonformation.dk er de data, som de
offentlige indsamler og behandler vedrørende vejnet, trafik og transport i Danmark. Det er et
område som ikke indeholder kompleksiteter i form af personsensitive informationer. Det er
samtidigt data som kan tænkes kombineret på mange forskellige måder i forbindelse med
kortapplikationer og navigationssystemer. Det kunne være alt fra statistikker over
trafikbelastninger på specifikke veje til den aktuelle status på ledige parkeringspladser i
parkeringsanlæggene i København K.

7.1.3 Data fra kulturområdet
Det offentlige indsamler og bevarer på en række kulturinstitutioner1 store mængder kulturarv
i form af bøger, aviser, fotografier, film, kunstværker, etc. som kun i meget begrænset
omfang forefindes i tilgængeligt digitalt format. Som bl.a. DR’s massive succes med
Bonanza, som gør klip og hele udsendelser fra DR’s arkiver tilgængelige i en browser, er der
et potentiale i at gøre kulturarven lettere tilgængelig til almindelig underholdning, men også i
forbindelse med bl.a. undervisning og turisme. Der er i forskellige sammenhænge
gennemført piloter med kobling af kortinformation, navigationssystemer og kulturel
information, men det samlede potentiale er på ingen måde synligt endnu.
Det offentlige har allerede foretaget investeringer i form af tilgængeliggørelse af kulturarv,
men disse initiativer er for det flestes vedkommende af pilotmæssig karakter, og det
vurderes at kræve væsentlige investeringer at stille en større del af kulturarven til rådighed.
Det skyldes primært at en del af kulturarven ikke findes elektronisk eller i forældede analoge
formater.

7.1.4 Data indenfor sundhedsområdet
Sundhedsinformation er et område, som har tiltrukket sig interesse, og hvor både Microsoft
og Google investerer massivt. Det er et område, hvor det offentlige indsamler massive
mængder af data og hvor det kommercielle potentiale er stort. En del af det kommercielle

1

Bl.a. Statens Arkiver, Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket, DR, etc.
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potentiale udnyttes således allerede i dag – særligt indenfor forskning og udvikling af nye
lægemidler. Det er dog et område som i høj grad er præget af komplikationer vedrørende
personsensitive informationer. Desuden er en lang række informationer, f.eks. vedrørende
personers diagnoser og behandlinger primært lagret på papir og i decentrale systemer. Det
er derfor forbundet med store investeringer at gør dem tilgængelige, fordi det er nødvendigt
at gøre det under strenge sikkerhedsmæssige rammer for at beskytte personsensitive
informationer. Dette samlede sæt af komplikationer gør, at sundhedsområdet ikke vurderes
at være en lavt-hængende frugt, når det gælder udnyttelsen af offentlige data.
Når man gennemgår eksisterende offentlige initiativer, som stiller offentlige data til rådighed,
er de i mange tilfælde præget af et ønske om at kontrollere alle aspekter af værdikæden,
inklusiv repræsentationen. Et væsentligt element i ansporingen til innovativ anvendelse
ligger efter Gartners vurdering i at overlade sammenstilling og repræsentation til private
organisationer.

7.2 Vurdering af økonomisk potentiale
I forbindelse med vurdering af det økonomiske potentiale, kan man vælge to overordnede
tilgange til værdifastsættelse af offentlige data:
•

Top-down approach: Sammenstilling af værdi tilført via hvert produkt baseret på
offentlige data målt på de initiativer, industrier eller kunder som anvender det konkrete
data i deres produkter. Denne tilgang kan dog nemt medføre problemstillinger omkring
dobbelt værdifastsættelse (hvis der eksempelvis opgøres værdi både for offentlig og
privat sektor). Dette gør sig specielt gældende hvor sekundære (i fald der ikke er
eksklusivitet) anvendelsesmuligheder ikke specifikt er opgjort.

•

Bottom-up approach: Tager udgangspunkt i det pågældende produkts’ netto værdi,
hvor muligheden for alternativer til produktet er fratrukket. Dermed kvantificeres den
umiddelbare villighed til at betale for det pågældende produkt (teoretisk maksimal pris
for produktet) fratrukket omkostninger til at levere produktet. Denne metode er mere
konservativ anlagt og er mere robust overfor risikoen for dobbelt værdisættelse eller
anden overestimering (som der er risiko for ved top-down metoden).

Begge tilgange vil blive berørt i det følgende.
Anvendelse af offentlige data kan generere to typer direkte økonomisk værdi:
•

Adgangsværdi. Værdi opnået ved at offentlige virksomheder modtager betaling for
adgang og/eller levering af offentlige data.

•

Anvendelsesværdi: Værdi opnået ved at offentlige eller private virksomheder modtager
betaling fra kunder for anvendelse af offentlige data.

Det har vist sig meget komplekst at estimere adgangsværdien, idet det er meget vanskeligt
at estimere omfanget af offentlige data som jo kan være mindre eller mere raffineret og
endnu vanskeligere at opgøre, hvad der kan opnås af betaling for enten adgang og/eller
anvendelse af de offentlige data.
Bottom-up undersøgelser fra UK ultimo 2006 viste dog, at ud af de 400 største offentlige
institutioner (ud af ca. 100.000 institutioner), så var der ca. 120 af disse, som udnyttede
offentlige data på kommercielt basis. Der blev i 2006 registreret en indtægt på ca. £ 390 mio.
for salg af offentlige data, hvor de offentlige institutioner med største indtægt var følgende:
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Tabel 7.1: Offentlige institutioner i UK med størst salg af offentlige data.
Væsentlige drivere for indtægten var data karakteristika, adgang til data, data kvalitet hvor
en væsentlig årsag til spredningen skyldtes forskellige afregningsmetoder (engangsbetaling,
licens, abonnement, pay per click/dokument osv.).
Undersøgelsen viste i øvrigt, at fordelingen i indtægt var fordelt så 55% kom fra private
virksomheder og 45% fra andre offentlige institutioner/initiativer.
Det blev i samme undersøgelse vurderet, at adgangsværdien kunne forventes væsentligt
forøget indenfor ganske få år, men det forudsatte, at der blev adgang til yderligere data og
der skabes yderligere behov. Begge forhold må antages meget vanskelige eksakt at
prognosticere.
Der blev i samme undersøgelse forsøgt at estimere anvendelsesværdien som på grund af
kompleksiteten i undersøgelsen skete på basis af en meget begrænset delmængde af data.
Vanskeligheden ved denne tilgang består primært i kompleksiteten samt at offentlige som
private virksomheder har meget vanskeligt ved at kvantificere værdien af anvendelsen af
offentlige data i virksomheden internt. Tilsvarende vurderes det meget komplekst at
kvantificere hvor meget offentlige data udgør af den samlede værdi af de produkter og
services, hvori de offentlige data indgår.
Et illustrativt eksempel på denne problemstilling kan ses i forbindelse med GPS-produkter,
hvor det må antages at offentlige data som geokoder, kort mv. er så centrale elementer i
produkterne og deres funktion, at værdien af de offentlige data kunne være størstedelen af
markedsværdien for GPS-produkterne. Omvendt er produkternes øvrige tekniske
egenskaber, design, hardware mv. også meget udslagsgivende for prissætningen af det
enkelte GPS-produkt og dermed største bidrager til elasticiteten i prissætningen og dermed
markedsværdien da de offentlige data antages ensartede på tværs af de forskellige
produkter. Der er lidt større muligheder for at kvantificere værdien af de offentlige data, som
anvendes overfor specifikke målgrupper, idet der i disse tilfælde ofte er tale om isolerede
data, som sælges i niche produkter og services.
I en spørgeskemaundersøgelse i England i 2006 blev ca. 1750 virksomheder, som
kommercielt anvender offentlige data spurgt om anvendelsesværdien af de offentlige data.
Kun ca. 290 af virksomhederne ønskede at udtale som om dette, hvor de øvrige
virksomheder ikke ønskede at deltage primært grundet konkurrencehensyn. Estimater fra
spørgeskemaundersøgelsen indikerer dog, at anvendelsesværdien som minimum var på £
190 mio., hvilket givet er meget konservativt anlagt.
En anden del af undersøgelsen understregede, at når der anvendes offentlige data i
produkter og services, så viser undersøgelser at disse er essentielle for værdien af de
forskellige produkter og services. 35% af de dengang adspurgte virksomheder ville slet ikke
kunne levere deres services/produkter uden de offentlige data, og yderligere 40% ville kun
kunne levere meget begrænsede versioner, hvis de måtte undvære de offentlige data.
Som yderligere illustration af spændevidden i diverse makromodelleringer af værdien af
adgang til og anvendelse af offentlige data henvises til en undersøgelse som Pira
International gennemførte i 2000 for den Europæiske Union, hvor de via et meget
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omfattende projekt top-down gav bud på den samlede samfundsværdi af offentlige data i
Europa. I denne undersøgelse nåede Pira frem til, at offentlige data i den Europæiske Union
(anno 2000) udgjorde en samfundsværdi på € 68,5 mia. per år (modelleret spændevidde
mellem € 27,7 mia. og € 134 mia.). Dermed udgør værdien af udnyttelsen af offentlige data
faktisk ca. 1% af EU’s samlede Gross Domestic Product, GDP). Specifikke estimater for UK
udgjorde ca. € 11,2 mia. (modelleret med spændevidde mellem € 4 mia. og € 21,8 mia.) og
for Sverige € 3,6 mia.
De direkte adgangsværdier og anvendelsesværdier fra den engelske undersøgelser udgør
altså kun omkring 10 % af den samlede estimerede samfundsværdi i offentlige data fra Pira
undersøgelsen.
Der er ikke opgjort særskilte estimater for Danmark, men i de omtalte undersøgelser foreslås
en sammenligning på tværs af lande ved at sammenholde estimaterne for værdi af offentlige
data i et analyseret land med landets makroøkonomiske nøgletal (oftest via GDP) og antage
linearitet i forhold til det land som sammenlignes med.
Gartner har ikke forsøgt at estimere værdien af offentlige data i Danmark, men hvis
estimaterne fra UK overføres til en dansk kontekst, leverer undersøgelsen indikationer på, at
Danmark i så fald som minimum har offentlige data der kan mønstre mere end DKK 400
mio. i adgangsværdi og ca. DKK 200 mio. i anvendelsesværdi.
Disse meget usikre direkte økonomiske værdier (adgangs- og anvendelsesværdi) vurderes
at være ganske konservative, da der dels er sket en udvikling indenfor adgang og
anvendelse af offentlige data siden ultimo 2006 samt at den offentlige sektor er langt mere
digitaliseret en tilsvarende i UK samt at danske borgere i langt højere grad anvender
Internettet end tilfældet i UK. Under alle omstændigheder er der tale om et potentiale målt i
hundredvis af millioner DKK.

7.3 Vurdering af udfordringer for realisering af økonomiske
potentialer
Undersøgelser fra udlandet viser, at kommercielle muligheder (og forretningsmodeller) for
genanvendelse af offentlige data oftest udnyttes i forbindelse med raffinering af offentlige
data. Private virksomheder ser oftest størst kommerciel værdi i adgang til de uraffinerede
data, fordi de uraffinerede data typisk er unikke
Samme undersøgelser påpeger dermed også at eksklusivitet traditionelt er et centralt tema
hos virksomheder, der ønsker at udnytte offentlige data kommercielt:
•

Hvis en privat virksomhed skal kunne opretholde en fornuftig business case, fordrer
det oftest, at der kan etableres eksklusivitet på anvendelse af de offentlige data (som
minimum indenfor den givne kontekst).

•

Private virksomheder finder oftest usikkerhed om adgang til data (eksklusivitet) mere
hæmmende for initiativer frem for at der foreligger en konkret positiv business case for
anvendelsen.

•

Private virksomheder finder oftest andre offentlige institutioner (eller initiativer) er de
største konkurrenter. Private virksomheder ønsker oftest at eje hele forsyningskæden
eller som minimum at indgå eksklusiv samarbejde med offentlige produkter/services.

I Danmark og EU er der lovgivning der sætter begrænsninger for eksklusiv adgang til
offentlige data, fordi eksklusivitet i de fleste tilfælde begrænser den samlede værdi som
samfundet kan skabe på baggrund af data. Udnyttelsen af offentlige data og særligt nye
forretningsmodeller som f.eks. ”enablere” viser at eksklusivitet ikke er en uoverkommelig
barriere for etablering af forretninger. Spørgsmålet om eksklusivitet er imidlertid afgørende
for hvilken forretningsmodel som kan opbygges.
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Initiering af yderligere innovativ anvendelse af offentlige data og dermed skabelse af nye
forretningsområder, markeder, produkter og services kræver i høj grad entrepreneurship. En
sådan udvikling kan kun ske hvis de involverede risici er håndterbare og hvis
indgangsbarriererne ikke er alt for store.
De refererede undersøgelser viser, at private aktører, som påtænker at tilgå eller
ekspandere indenfor brugen af offentlige data ser følgende som de væsentligste
begrænsninger for initiativerne:
•

Vanskelighed ved at konkurrere med offentlige institutioner som tilbyder tilsvarende
data og eventuelt også i nogen grad tilsvarende produkter og services (ofte er der tale
om de offentlige institutioner, som producerer de pågældende offentlige data)

•

Usikkerhed om adgang til data og vedblivende og bæredygtig tilgængelighed, kvalitet
og omfang

•

Manglende klarhed i prispolitikker, afregningsmetoder og sikkerhed mod pludselige
politiske ændringer i kommercielle betingelser

•

Unfair konkurrence og differentierede priser eller rigide prisstrukturer afhængig af
relationer til den pågældende offentlige institution

•

Uklarhed om formelle bestemmelser vedrørende rettigheder, samarbejdsaftaler,
klagemuligheder, konflikthåndtering

•

Lukkede (og ofte mangelfulde eller forældede) IT-miljøer, manglende standarder,
manglende styring af teknisk infrastruktur

•

Manglende overblik over tilgængelige offentlige data (ofte når forespørgsler går på
tværs af flere offentlige institutioner)

•

Manglende villighed til at indgå i samarbejde fra den pågældende offentlige institution
(måske på grund af usikkerhed) og manglende samarbejdsevner og serviceorientering

Specielt i forbindelse med udvikling af nye innovative muligheder for anvendelse af offentlige
data er det særligt kritisk, hvis de offentlige institutioner (datakilder) ikke aktivt deltager i
udviklingen og investerer i potentielle samarbejder med private aktører både
ressourcemæssigt og teknisk og dermed faktisk forhindrer innovationen i at finde sted.

7.4 Opsamling på potentialevurdering
Når man skal vurdere potentialet i innovativ anvendelse af offentlige data, er det merværdien
ved genbrug og nye anvendelsesmuligheder, der er relevant at vurdere. Værdien kan både
bestå i bidrag til samfundsmæssig til gavn for alle borgere og specifikt til økonomisk værdi
for virksomheder og organisationer.
Gartner vurderer umiddelbart, at der udover denne allerede foretagne udnyttelse af offentlige
danske data er størst potentiale i udnyttelse af data indenfor miljødata, vej og trafikdata samt
data fra kulturområdet.
Det er særdeles vanskeligt at vurdere den direkte økonomiske værdi, som kan opdeles i en
hhv. adgangsværdi og anvendelsesværdi. Undersøgelser fra UK indikerer dog, at der kan
være tale om et potentiale på hundredvis af millioner DKK.
Der er en række barrierer, som private virksomheder typisk ser i forbindelse med yderligere
anvendelse af offentlige data, hvor specielt konkurrenceforhold, formelle betingelser, og
manglende indsigt i uudnyttede offentlige data og datakilder nævnes som nogle af de
væsentligste. Specielt i forbindelse med udvikling af nye innovative muligheder for
anvendelse af offentlige data er det særligt kritisk, at de offentlige institutioner (datakilder)
aktivt deltager i udviklingen og investerer i potentielle samarbejder med private aktører enten
via pilotprojekter, enkeltstående konstruktioner og/eller som en del af centrale programmer.
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8.0 Anbefalinger
Det er Gartners vurdering, at man i Danmark på mange områder er relativt langt med
genanvendelse af offentlige data, når man sammenligner det internationalt. Der er således i
vidt omfang adgang til genanvendelse af offentlige data. Det er dog kun en brøkdel af den
samlede mængde offentlige data som genanvendes i den private sektor på nuværende
tidspunkt.
En lang række undersøgelser og Gartners research på området peger på at SOA/WOA
modellen og især mashups allerede nu udgør en teknisk platform som kan realisere et
væsentligt innovativt potentiale til glæde for udvikling af nye produkter og
forretningsmodeller, effektiviseringer internt i virksomheder og til samfundet mere generelt
Det er dog Gartners forventning at en stor del af de offentlige data også i fremtiden kan
leveres i batch-form. Det gælder især i de tilfælde, hvor data ikke opdateres ofte. Det er
derfor ikke nødvendigvis forbundet med omfattende offentlige investeringer i tekniske
systemer, som skal stille data til rådighed til anvendelse, hvis man ønsker at stimulere en
innovativ anvendelse af offentlige data. Bl.a. Amazon Web Services viser internationalt, at
private aktører kan se en forretning i at påtage sig denne rolle.
Følgende model illustrerer mulige fordelinger af opgaver mellem offentlige og private aktører
når det gælder om at realisere potentialet ved innovativ anvendelse af offentlige data:

Figur 8.1: Forslag til offentlige og private roller i de forskellige trin af værdikæden for
genanvendelse af offentlige data
I produktionen af data udgør det offentlige den primære aktør som ejer og samler af data.
Private aktører vil i dette led primært stille ønsker til emner, kvalitet, format, granularitet,
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sammensætning, juridisk aspekter, osv. af disse data. Med hensyn til at skabe adgang til
data har igen det offentlige den ledende rolle mht. anbefalinger til standarder og etablering af
teknisk adgang til data. Her er der imidlertid mulighed for at private aktører påtager sig en
større rolle ved både at formulere ønsker til API’er, SLA’s på leverancer osv., men også ved
at optræde som ”enablers” stille data til rådighed for andre som services med SLA’er og
tilgængelige API’er. Det kan både ske som underleverandører til det offentlige og som
uafhængige leverandører. I anvendelsen er den offentliges rolle af mere promoverende og
støttende karakter. Man kunne dog overveje, at det offentlige spillede en rolle i forbindelse
med vedtagelsen af standarder for visualisering og repræsentation til brug både for det
offentlige og den private sektor. Udvikling og support af værktøjskasser og API’er til
repræsentation kunne være en opgave for private aktører.
I kommercialiseringen er det private aktører der søger for forretningsmodeller der dels kan
skabe nye produkter og medvirke til effektivisering af processer internt i virksomheder. Det
offentlige stiller via lovgivning og prisdannelser rammer for denne kommercialisering.
Det er Gartners anbefaling at man i staten påbegynder arbejde, der skal stimulere en større
grad af innovativ udnyttelse af offentlige data. Danmark er set i en international
sammenhæng begavet med en unik mængde registreringer om mange aspekter af
samfundet. Det giver et væsentligt potentiale for at stille data til rådighed for innovativ
anvendelse. Det er for os at se væsentligt, at man arbejder på følgende områder:
•

Fastlægger og kommunikerer statens rolle, vision og strategi for innovativ anvendelse
af offentlige data. Det skal ske på baggrund af implementeringen af EU-direktivet fra
2003 i dansk lovgivning1 og med inspiration fra erfaringer fra bl.a. UK og District of
Columbia i USA.

•

Definerer principper for brug af offentlige data og retningslinjer for samarbejde mellem
offentlige institutioner og private aktører, herunder definerer en transparent og
hensigtsmæssig prisstruktur for de offentlige data.

•

Løser de principielle problemstillinger knyttet til sikkerhed, rettigheder, licensstrukturer
og fair konkurrence.

•

Etablerer en proces for vurdering af ansøgninger om adgang til offentlige data i
forbindelse med at de stilles til rådighed som afklarer og løser juridiske og
forvaltningsmæssige problematikker.

•

Forankrer ansvar for etablering af oversigt over offentlige data og enten selv forestår
eller faciliterer at private skaber teknisk infrastruktur som sikre adgang til offentlige
data

•

Understøtter nye initiativer og medvirker til udvikling af ideer og koncepter

•

Etablerer en proces for håndtering af problemstillinger af såvel forretningsmæssig som
teknisk karakter og aktivt deltager i løsning af potentielle interessekonflikter og
konkurrencemæssige problemstillinger.

•

Fastlægger tekniske standarder for leverance af data til videreanvendelse, som tager
udgangspunkt i det allerede omfattende arbejde på området indenfor ITST.

Gartner har ikke i forbindelse med denne rapport vurderet måder at organisere arbejdet på.
Til inspiration kan dog nævnes at man i UK har etableret et Office for public sector
information og en task force, som er tildelt et niveau af ansvar, kompetencer, mandat og
midler til at stimulere en struktureret og sammenhængende anvendelse af offentlige data til
gavn for de enkelte offentlige virksomheder og private aftagere af data.

1

”Lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer.” Lov nr. 596 af 24. juni 2005

© 2009 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.
Gartner is a trademark of Gartner, Inc. or its affiliates.

Engagement: 222566520 – Version 1.1

IT & Telestyrelsen og Forsknings- og Innovationsstyrelsen
16. januar 2009 - Side 46 af 60

Staten kan ligeledes overveje at igangsætte pilotprojekter og lignende aktiviteter, som skal
illustrere og kommunikere potentialet i genanvendelsen af data. Her kan man bl.a. søge
inspiration hos showusabetterway.com og appsfordemocracy.com.
Det er Gartners vurdering at det offentlige på en række områder kunne anspore til større
innovation og nye forretningsmuligheder ved at ændre strategi på en række områder, så det
offentlige ikke insisterer på at bevare monopol helt ud i repræsentationsledet, men lader
private aktører komme til tidligere i værdikæden. Det kunne f.eks. overvejes ved bl.a.
kulturarv, statistiske data og miljødata.
Det er væsentligt at påpege, at det offentlige ikke bør forsøge at forudsige specifikt indenfor
hvilke områder genanvendelsen af offentlige data kan drive innovation. Den innovative kraft
bør komme fra private organisationer, virksomheder og borgere som kan se et potentiale i at
sammenstille, bearbejde og visualisere offentlige data. Det er væsentligt at det offentlige
primært fokuserer på at investere i at gøre det let at behandle forespørgsler på adgang til
data og sikrer at der er forvaltningsmæssige og tekniske standarder på plads som kan sikre
en sådan sagsbehandling.
Gartner vurderer umiddelbart, at der udover denne allerede foretagne udnyttelse af offentlige
danske data kunne være et væsentligt potentiale i udnyttelse af data indenfor miljø, vej og
trafik samt fra kulturområdet.
Det er særdeles vanskeligt at vurdere den direkte økonomiske værdi, som kan opdeles i en
hhv. adgangsværdi og anvendelsesværdi. Undersøgelser fra UK indikerer dog, at der kan
være tale om et potentiale på hundredvis af millioner DKK.
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Bilag 1: Liste over relevante offentlige data
Følgende liste over data som kan tjene som inspiration til hvilke data som kan være
relevante til genanvendelse. En del af disse data er allerede tilgængelige og udnyttes i et vist
omfang, mens de fleste kun i meget begrænset omfang eller slet ikke udnyttes.
Datakilde

Kategorisering

Beskrivelse

Vurdering af kompleksitet
og tilgængelighed

Monopol- eller
konkurrenceudsatte data

Patientjournal
data

Social og
sundhed

Data vedrørende
undersøgelser,
diagnoser,
behandlinger, etc.

Er ikke tilgængelige i dag.
Private spillere på vej, plus
nationalt patientindeks

Cancerregistret

Social og
sundhed

Data om
kræftsygdomme

Er ikke tilgængelige i dag.

Er monopol i
Danmark men
Google Health og
Microsoft Health
Vault gør den
personlige journal
konkurrenceudsat
Monopol

Det nationale
diabetesregister
LOS

Social og
sundhed

Data om
diabetespatienter

Ikke tilgængeligt i dag

Monopol

Social og
sundhed

Ikke tilgængeligt i dag

Monopol

Medicinprofil

Social og
sundhed

Godkendte/udbudte
lægemidler i
Danmark
Data vedrørende
ordineret medicin

Monopol

Kortdata

Geografisk

Tilgængeligt i dag via
sundhed.dk, i højere grad i
fremtiden via PEM. Vil i
fremtiden både indeholde
historik og nuværende
medicinering
Delvist tilgængeligt

Matrikelregistret

Geografisk

Digital
kulturarv

Kultur

CPR-registret

Social og
sundhed

CVR-registret

Økonomisk
og
forretningsrelateret
Juridisk

Kriminalitetsstatistikker
Jobnet

Domsdatabasen

Økonomisk
og
forretningsrelateret
Juridisk

Digitale kort i
forskellige
opløsninger
Indeholder data om
matrikler i Danmark

Monopol/Konkurrenceudsat

Tilgængeligt vi bl.a. ois.dk

Monopol

Arkiver med
indsamlet kulturarv
(bl.a. aviser, bøger,
film, billeder, etc.)
Data omkring
personer og
levesteder med
adresser.
Data vedrørende
registrerede
selskaber i Danmark

Tilgængeligt i begrænset
omfang hos DR, KB, SB, etc.

Monopol /
konkurrenceudsatte data

Tilgængeligt

Monopol

Tilgængeligt

Monopol /
konkurrenceudsat
te data

Statistikker vedr.
anmeldelser, etc.

I noget omfang tilgængeligt
på politi.dk

Monopol

Data om jobsøgende
og udbudte jobs

Tilgængeligt via jobnet.dk

Monopol /
konkurrenceudsat
te data

Domme afsagt i
danske retssale

planlagt tilgængeliggjort

Monopol
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Retsinformation

Juridisk

Database med love
og regler (cirkulærer
og bekendtgørelser)

Tilgængeligt via
retsinformation.dk

Monopol

BBR

Geografisk

Data vedrørende
boliger

Tilgængeligt via bl.a. OIS.dk

Monopol

OIS (Offentlig
Informations
Server)

Geografisk

Samling af data
vedrørende
ejendomme. Henter
data fra både BBR,
Matrikelregistret)

Tilgængeligt som
enkeltopslag via bl.a. OIS

Monopol/Konkurr
enceudsat

Læger i
Danmark

Social og
sundhed

Fortegnelse over
praktiserende læger i
Danmark

Tilgængeligt via sundhed.dk

Monopol

Danmarks
Statistik

Forskning

Data fra
statistikbanken

Tilgængeligt via
statistikbanken.

Monopol /
konkurrenceudsatte data

Statens
ejendomme
CHR

Politik

Fortegnelse over
statens ejendomme
Det centrale
husdyrregister.
Fortegnelse over
husdyr i landbrug
Det generelle
landbrugsregister.
Fortegnelse over
landbrugsvirksomheder
Data vedrørende
miljøet i Danmark

Ikke tilgængelig

Monopol

Tilgængelig i portal

Monopol

Tilgængelig i portal

Monopol

Tilgængelig via
miljoeportal.dk

Monopol

Ikke tilgængeligt i dag

Monopol

Ikke tilgængeligt i dag

Monopol

Tilgængeligt via trafikken.dk

Monopol

Delvist tilgængelig via
CPR.DK i dag

Monopol

Ikke tilgængeligt i dag

Monopol

Ikke tilgængeligt i dag

Monopol

Ikke tilgængeligt i dag

Monopol

GLR

Miljødata
(Miljøportalen

Fiskerisystem
VIS/VEJMAN

Miljø.
Landbrug
og Fiskeri
Miljø.
Landbrug
og Fiskeri

Miljø.
Landbrug
og Fiskeri
Miljø.
Landbrug
og Fiskeri
Transport

Trafikinformationssystem

Transport

DNK - Den
ny kirkebog

Kultur

Revisorregistret

MVJTAS/BTAS
RAM
(Register til
arbejdsmarke
ds-statistik)

Økonomisk
og
forretningsr
elateret
Miljø.
Landbrug
og Fiskeri
Økonomisk
og
forretningsr
elateret

System til
registrering og
overvågning af
fiskefartøjer
Information
vedrørende vej i
Danmark
Informationssystem
vedrørende aktuel
trafiksituation i
Danmark
Data vedrørende
danske
statsborgeres
fødested, dåbssted,
etc.
Register over
godkendte revisorer i
Danmark
Data vedrørende
landbrug i Danmark
Data vedrørende det
danske
arbejdsmarked
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Bilag 2: Billeder af eksemplariske mashups, osv.
Følgende er udklip fra en præsentation med illustrative eksempler, der blev udarbejdet i
relation til projektet.
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Eventuelle kommentarer eller spørgsmål til denne rapport bedes rettet til:
Kontaktperson for Gartner:
Director, Kristian Billeskov Bøving
E-mail: kristian.billeskov@gartner.com
Kontaktperson for IT- og Telestyrelsen:
Kontorchef Christian Lanng
E-mail: chl@itst.dk

© 2009 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.
Gartner is a trademark of Gartner, Inc. or its affiliates.

