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Introduksjon 

Vi har lyst til å lage en geo-sosial nettverkstjeneste. Nå som GPS blir mer og mer vanlig på 

mobile enheter, åpner det opp for at nye tjenester kan ta i bruk personers lokasjon. Vi synes 

det er spennende å se på hva informasjonen om lokasjonen kan brukes til. Det som egentlig 

bare er noen koordinater kan bidra til å skape nye bruksområder på mobile enheter. En 

mulighet er å knytte sosiale nettverk opp i mot dette. Man kan skape virkelige koblinger ved 

å digitalt kartlegge hvor personer er, og sammenligne dette med andres plassering. 

Brukergruppe 
Når man er i en utviklingsprosess er det svært viktig å vite hvem man utvikler for. I 

utgangspunktet kan alle med en mobil enhet som har gps og internett-tilgang bruke en slik 

tjeneste som vi ser for oss, men dette blir en for stor brukergruppe. For å gjøre en 

avgrensing antar vi at unge voksne i 20-40-års alderen er flinke til å ta i bruk ny teknologi og 

vil være interesserte i en slik tjeneste. Dette er dog noe vi må gjøre undersøkelser på før vi 

låser oss til denne gruppen. Vi kunne valgt å fokusere på eldre personer, eller på ungdom, 

men da vi selv er i den nevnte aldersgruppen gjør vi dette valget, enn så lenge. 

Mål 
Hvordan kan man være sosial der man er? Vi har lyst til å finne ut om vi kan bruke geo-

sosiale nettverk til å skape en sammenheng mellom den fysiske verden og den virtuelle 

verden. Hva om man kan få informasjon om tjenester og tilbud som finnes i umidellbar 

nærhet. Hvorfor skal man ringe noen for å fortelle om hvor man er, når man kan vise sin 

geografiske plassering i nåtid? Vi har som mål å produsere low-fidelity prototyper, som vi 

ønsker å evaluere sammen med potensielle brukere.  

Fremgangsmåte 
Vi vil undersøke potensielle brukeres ønsker og behov, og finne ut om denne tjenesten kan 

være nyttig. Metoder som kan være relevante for oss er både kvantitative og kvalitative 

undersøkelser. I startfasen av prosjektet ser vi det som nyttig å foreta en 

spørreundersøkelse, for å kartlegge interessen for denne tjenesten. Den vil forhåpentligvis gi 

oss en pekepinn på om vi er på rett vei. 



 

Videre vil vi gå over til å benytte oss av kvalitative metoder, som for eksempel personas, 

scenarioer og workshops, gjerne i kombinasjon med hverandre. Dette er metoder vi har 

benyttet før, med stort hell. Et annet viktig aspekt ved å ha workshops med brukere er å gi 

brukeren mulighet til å delta i design av prototyper og evaluering. 

Hva finnes fra før? 
For å få et innblikk i hva som finnes fra før søkte etter ”geo-social network” på wikipedia. Her 

fant vi en god del informasjon, i tillegg til konkrete tjenester som allerede finnes:  

 http://brightkite.com/ 

 http://whrrl.com/ 

 http://www.thehotlist.com/ 

 http://www.loopt.com/ 

En tanke vi gjør oss etter å ha kikket på de forskjellige funnene, er at de ser ut som om de 

fokuserer mest på amerikanske brukere. Vi vil vurdere om vi skal prøve ut en av disse 

tjenestene, dersom det i det hele tatt fungerer i Norge. 
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