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Beskrivelse 
 
Vi synes det kan være spennende å se på mulighetene for en lokasjonsbasert 
profiloppdateringstjeneste på mobiltelefoner. Måten vi ser for oss at den vil fungere på er at 
tjenesten automatisk oppdaterer brukerens profil/status på diverse sosiale nettsteder etter hvor 
brukeren befinner seg.  Det virker naturlig å begrense området til Blindern campus fordi studenter  
kan være en mulig målgruppe og det vil være et naturlig sted å teste ut tjenesten.  For eksempel 
”Lise @ i kantinen på 
Samfunnsvitenskapelig fakultet” 
 
Vi tenker oss at tjenesten kan være aktuell i studiesituasjoner der brukeren ønsker å uttrykke at de er 
tilgjengelig for sosialisering. Det er en forutsetning at brukeren aktiverer denne tjenesten kun i 
situasjoner der de selv ønsker å bli kontaktet. Andre personer må da aktivt gå inn på de aktuelle 
nettsamfunnene for å finne ut hvor brukeren befinner seg. 
 
Hvordan vi ser for oss at dette skal fungere i praksis beror blant annet på tilgjengelig teknologi, og 
hvordan vi velger å avgrense området. Et av spørsmålene er om tjenesten skal være tilgjengelig 
utendørs og eventuelt da kun på bestemte plasser. Er det ønskelig å oppdatere status når man er ute 
og går eller skal den oppdateres etter at en bruker har oppholdt seg på et sted mer enn x antall 
minutter? Hvis man kun er interessert i en bruker sin plassering i ett bygg eller en bestemt plass 
utendørs vil det da kanskje være tilstrekkelig med bluetooth, der man setter opp enheter kun på de 
aktuelle plassene?  

Spørsmål vi vil undersøke 
 
-       Er det behov for en slik tjeneste? 
 
-       Finnes det andre lignende tjenester allerede? 
 
-       Hvilken målgruppe vil dette være interessant for? 
 
-       Er det noen problemer i forhold til personvern? 
 
-       Kan bruk/ikke-bruk av tjenesten medføre negative/uønskede konsekvenser? 
 



-       Er det gjennomførbart fra et teknologisk synspunkt?  

Metode 
 
For å undersøke om det er behov for en slik tjeneste planlegger vi å gjennomføre 
spørreundersøkelser av mulige brukere. Det samme vil vi gjøre når vi prøver å finne målgruppen for 
denne tjenesten. Når det gjelder personvern må vi sjekke personvernloven og om det er mulig å 
oppnå tilstrekkelig sikkerhet for brukerne. 
 
Informasjon om temaet, heriblant hvorvidt det allerede finnes lignende tjenester og hvordan de i 
såfall fungerer, kommer vi  til å tilnærme oss gjennom litteratursøk. Om vi finner noen som er lik vår 
kommer vi til å foreta en evaluering av de(n) tjenesten(e). Når det gjelder det teknologiske aspektet 
så kommer vi til å se på mulighetene/begrensningene på allerede eksisterende teknologi.  
 


