Bilaga 1:

Användare av försöksplattformen
På försöksplattformen produceras samhälleliga lösningar. Kollaborativt arbete och
försök har en central funktion. Nedan finns idéer på hurdana funktioner som skulle
kunna finnas på plattformen. Man behöver inte begränsa sig till dem.
Idéskapare/genomförare:

Profil:
-

-

Jag kan skapa en egen profil och välja det som intresserar mig i
klassificeringen.
I profilen syns mina aktiviteter, exempel:
· På plattformen kan jag skriva om mina utmaningar, idéer,
försöksförslag eller lösningar, antingen som svar på någons utmaning
eller fritt.
· Jag kan bifoga videor, bilder och länkar till det innehåll jag
producerar.
· Jag kan skapa nätverk kring mitt innehåll. Jag kan söka partner och
finansiärer till mina idéer och försök.
· Jag kan understöda och kommentera innehåll som andra producerat.
Jag kan dela dem på sociala medier.
I tjänsten klassificeras mina idéer enligt både plats (lokation) och ämne
(hashtags, nyckelord).
Jag kan söka försök antingen utan att logga in eller som inloggad användare.
Som inloggad kan jag välja ämnen som intresserar mig, och tjänsten samlar
dem åt mig.

Resurser (finansiering och kunnande):
-

Jag kan söka finansiering av mina projekt i acceleratorn.
Jag kan söka gräsrotsfinansiering. (Det är ännu oklart om sökningen sker på
den här plattformen eller genom att man förflyttas till den tjänst för
gräsrotsfinansiering som redan finns.)
Jag kan söka kunnande och stöd för facilitering, genomförande och annat.

Finansiärer:
-

De som finansierar eller stöder försök kan grunda acceleratorer på
plattformen.
Den som grundat eller den som koordinerar acceleratorn kan anpassa sin vy.
Man kan publicera material i acceleratorvyn (t.ex. text, videor, funktioner,
verktyg, kalendrar osv.)
Deltagarna och den som administrerar acceleratorn ska kunna kommunicera
med varandra på ett vettigt sätt.
En del av verksamheten i acceleratorn är digital, en del sker t.ex. ansikte mot
ansikte eller per telefon. Det är öppet hur informationen från alla kanaler ska
sparas.

Informationsanvändare: (Kommunala beslutsfattare, utvecklare på ministerier och
ämbetsverk, forskare osv.)
-

Söker och hittar innehåll såsom utmaningar, idéer, försök och lösningar inom
de teman som intresserar (t.ex. matsvinn, trafik osv.)
Söker och hittar försök inom vissa geografiska områden.
Söker och hittar försök i olika utvecklingsstadier (föreslaget, accelereras,
genomfört).
Söker och hittar erfarenheter från försök.

Sammanfattning av funktionerna på plattformen:
-

Plattformen är framför allt en mötesplats för en gemenskap.
· Gemenskapen faciliteras.
· I acceleratorn/acceleratorerna erbjuds skräddarsytt stöd för försök.
Plattformen söker information åt den som ska genomföra försök i befintliga
offentliga källor (andra försöksplattformar, innovationsplattformar osv.)
Plattformen ger genomföraren ett förslag på hur försöket kan klassificeras
(textutvinning, semantisk webb) på basis av nyckelorden.
Plattformen producerar, klassificerar, strukturerar och rapporterar effektivt
stora datamängder (big data). Textutvinning eller artificiell intelligens erbjuder
lösningar för automatiserad klassificering och informationssökning.
Avsikten är att plattformens olika vyer (acceleratorn, gemensam utveckling av
idéer m.m.) ska kunna bäddas in i andra plattformar i försökens ekosystem
(t.ex. YouTubes inbäddningsfunktion).

