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Innledning 
 
Bakgrunn  
 
I våre dager blir mobiltelefoner og andre håndholdte enheter stadig tettere integrert i vår hverdag. 
En ny gruppe avanserte telefoner kalt smartphones får stadig større markedsandel, og disse er i 
praksis en fullverdig datamaskin. De har dessuten fått funksjoner som kan brukes til å bestemme 
enhetens posisjon, og de har full støtte for Internett, hvor som helst. Dette åpner opp for helt nye 
typer applikasjoner, som også påvirker hvordan vi lever. I "gamle dager", før mobilens tidsalder, 
måtte man i større grad lage avtaler om hendelser med andre i forveien, dersom man skulle gjøre 
noe sammen. I dag får man øyeblikkelig kontakt med alle, og kan gjøre impulsive avtaler. Før 
smarttelefonens tidsalder måtte man gjøre nødvendige undersøkelser og planlegge selve 
aktiviteten før man gikk ut. I dag har man oversikt over hele verden i lomma.  
 
Dette er en veldig spennende utvikling, som utvilsomt vil bære mye positivt med seg i framtiden. 
Samtidig dukker det opp en del nye problemstillinger, for eksempel innen personvern. I tillegg vil 
det kreve en del jobb å tilpasse informasjonen på dagens Internett til håndholdte enheter, som enn 
så lenge har andre egenskaper enn en PC, som mindre skjerm, tregere nett-tilkobling og svakere 
prosessor.  
 
 
Problemstilling  
 
Vi vil undersøke hvordan mobile tjenester kan brukes for å planlegge og ta avgjørelser for en 
kveld på byen, og hvor nyttig det er hvis tjenesten også er lokasjonsbevisst. Vi vil se på noen 
eksisterende tjenester for å se om de kan dekke behovet, drøfte hvordan kontekst er relevant for 
en slik tjeneste og deretter lage en prototype på en mobiltelefonapplikasjon som er spesielt rettet 
mot formålet vårt.  
 
 
 

Bruksområde  
 
Ideell tjenestebeskrivelse  
 
Her vil vi beskrive hva vi ser for oss at en slik tjeneste ideelt skal tilby, og hvilke funksjoner den 
burde ha. Beskrivelsen er uavhengig av faktiske muligheter, og vi kommer tilbake til vår 
implementasjon senere i rapporten. 
  
Innfallsvinkelen er at man skal ha en kveld på byen, og vil   
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- bestemme hva/hvor man skal  
- finne ut hvordan man kommer seg dit  
- informere venner om planen  
- finne ut hvordan man kommer seg hjem  
 
Tjenesten bør fungere både i en impulsiv situasjon, og hvis man vil planlegge litt fram i tid. Her 
tenker vi at man kan sitte sammen med noen venner en fredag og vedtar "vi stikker ut a!", eller at 
man sitter en onsdag og lurer på hva man skal finne på når helgen kommer.  
 
Siden den skal fungere hvor som helst, er tjenesten nødt til å være mobil. Dermed er det en 
plattform som umiddelbart peker seg ut, mobiltelefonene vi alle bærer rundt hele tiden. Teknisk 
sett er det flere måter å realisere en tjeneste for mobiltelefoner på, men det kommer vil tilbake til 
senere.  
 
Hva/hvor  
Vi ser for oss at kveldens innhold kan deles inn i to kategorier: Steder og hendelser. Med 
hendelser tenker vi oss konserter, DJs, standup, show, quizer, kinofilmer, og andre opplevelser 
som passer til en frikveld i byen med venner. Med steder tenker vi på utelivssteder uten noe 
spesielt arrangement, som bare er et sted for å møtes og spise, drikke, danse eller sosialisere. Det 
kan være cafeer, restauranter, barer, nattklubber og slikt.  
 
Visning  
Tjenesten må ha en oversikt over alt som skjer og alle aktuelle steder, og kunne vise en oversikt 
både på et kart og i en liste. Tjenesten må også kunne filtrere informasjon, både for å begrense 
informasjonsmengden og for å vise kun det som er ønsket av brukeren. Innenfor alle 
informasjonssystemer, og kanskje spesielt for mobile systemer der skjermen kan være liten, er det 
viktig at ønsket informasjon blir vist uten at man får informasjonsoverbelastning.  
 

"Providing enough, but not too much" [1]   
 
For filtrering er det veldig mange kriterier som kan brukes, i tillegg til type sted/hendelse: Type 
mat en restaurant serverer, sjanger på kinofilmer, aldersgrense på nattklubb, størrelse på 
konsertlokale, ølpris på pub, brukeranmeldelse på spisested, m.m.  
 
Lokasjonsbevissthet 
Tjenesten bør være bevisst på brukerens posisjon. Kontekst-sensivitet vil bli diskutert nærmere 
etterpå, men det vil åpne opp for en annen måte å bruke programmet på, som vi nevner her. Den 
første måten er å vise en liste over alt som skjer i byen, for så å finne transport. Den andre er å 
vise kun det som skjer i nærheten, som i noen situasjoner vil være mer passende.  
 
Transport  



INF5261 – ”Uteliv” - 5. mai 2010 
 

Side 5 av 31 
 

Når man har funnet en konsert eller restaurant man vil på, kan det være man trenger hjelp til å 
finne ut hvordan man kommer seg dit. Tjenesten må kunne vise på et kart hvor målet er, og bør 
kunne vise holdeplasser for kollektivtransport i nærheten av målet, hvilke linjer som trafikkerer 
dem og rutetider i sanntid. Ideelt bør tjenesten også kunne fortelle deg hvordan du enklest kan 
reise kollektivt fra nåværende posisjon til målet. 
 
Det samme gjelder for hjemreisen, som fort vil være på nattestid når det er egne kollektivruter. 
Tjenesten bør også kunne vise taxiholdeplasser.  
 
Informere venner  
Når man har funnet ut hva man skal, vil det gjerne være naturlig å invitere med noen venner. I 
dag finnes det en mengde nettbaserte sosiale medier, og tjenesten kan godt kobles opp mot noen 
av disse, f.eks. ved å endre statusmelding på Facebook eller Twitter. Men i tillegg bør tjenesten 
kunne sende en god gammeldags SMS til utvalgte personer, fordi det som poengtert i [2] er noe 
alle med en mobiltelefon har tilgang til, også de uten smarttelefon eller spesielle applikasjoner. 
Det er dessuten raskt og personlig.  
 
 
Målgruppe  
 
Mye ny teknologi har startet som noe for en liten gruppe, før det senere tilpasses og spres til flere 
ettersom man ser potensialet. For å gjøre evalueringen av prosjektet vårt enklere, har vi også 
valgt en ganske begrenset målgruppe til å begynne med. Det vi retter oss mot, er derfor våre 
studievenner på IFI. 
 
Vi vet allerede en del om denne spesifikke målgruppen. De er unge voksne, de studerer for det 
meste informatikk og kan derfor antas å være over gjennomsnittet opptatt av ny teknologi. De er 
studenter, de fleste sannsynligvis uten egen familie/barn, og vi kan anta at de ofte går ut. For å 
bekrefte våre antagelser og finne ut mer om målgruppen og deres forhold til mobile 
applikasjoner, har vi gjennomført en brukerundersøkelse. Resultatene av den er gjengitt nedenfor.  
 
Vi regner med at utelivs-interessen med letthet kan overføres til en bredere definert brukergruppe 
senere, men det vil kanskje gi nye utfordringer på den teknologiske siden. Smarttelefoner og 
mobile applikasjoner er fortsatt i startgropen, og det er sannsynlig at det er over gjennomsnittlig 
mange på IFI som er vant med å bruke dem. I tillegg til å forstå hvordan det virker, kreves det at 
brukerne har tatt inn over seg mulighetene i mobile applikasjoner, og latt disse mulighetene bli en 
naturlig del av dagliglivet.   
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Brukerundersøkelse  
 
En brukerundersøkelse er en måte å finne ut hvordan et program sannsynligvis vil bli brukt av en 
brukergruppe, og hvem disse brukerene sannsynligvis er [3].  
 
Vi ønsket derfor før utvikling av applikasjonen å gjennomføre en kort spørreundersøkelse 
innenfor målgruppen vår. Vi ønsket mer innblikk i hvem de var, hva slags mobiltelefon de hadde 
og deres vaner rundt mobil og uteliv. Vi benyttet også sjansen til å spørre et par spesifikke 
spørsmål om vår tjeneste-idé.   
 
For å gjennomføre spørreundersøkelsen har vi brukt UiOs nettskjema-løsning. 
http://nettskjema.uio.no. Vi spurte medstudenter via irc og epost om de ville delta.  
 
Alle spørsmålene kan sees i vedlegg 1.  
 
Vi fikk 34 besvarelser på nettskjemaet vårt, noe vi er fornøyd med. Av de som svarte var 85% fra 
22 til 27 år. Resten fordelte seg rett over og under denne aldersgruppen men ingen var over 30 
eller under 18 år. Det var en overvekt av menn som svarte, bare 17,6% var kvinner.   
Flertallet av de som svarte var studenter, 29 av 34 svarte at de studerte heltid eller deltid. Alle 
svarte at de jobbet og/eller studerte noe relatert til IKT. Dette var forventet, da vi ba kollegaer og 
medstudenter om å svare og vi selv studerer og jobber med IKT. Man kan anta at personer som 
jobber med eller studerer IKT har større interesse av å vurdere og bruke programmer på telefonen 
sin, men det er jo også en grunn til at vi har valgt nettopp bekjente fra studier som målgruppe.  
 
Fordelingen av type telefoner var slik:  
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Fra dette diagrammet kan vi se at mange av de som svarte har en type smarttelefon. Som sagt er 
dette en brukergruppe som kan antas å være ekstra interessert i ny teknologi, men dette er jo også 
hovedmålgruppen vår.  
   
73,5% har lastet ned tilleggsapplikasjoner til sin telefon, og 44,1% sier de bruker dem ofte. På 
spørsmålet om type applikasjoner de brukte mye var svaret som gikk mest igjen 
sanntidsapplikasjon for kollektivtransport (Trafikanten). Mange svarte også karttjenester som 
feks Google Maps, og sosiale medier som Facebook/Twitter.  
   
Det neste spørsmålet handlet om applikasjoner kontra nettsider: "Foretrekker du applikasjoner 
eller nettleser-baserte tjenester på telefonen?". Her ba vi brukere uten smarttelefon tenke seg at de 
hadde en. Svarene vi fikk her var interessante, hele 82,4% svarte at de foretrakk en applikasjon. 
Dette støtter jo vår ide om å lage en applikasjon selv om det finnes nettsider der man kan finne 
mye av den samme informasjonen.  

 
Vi antok at Google Maps var noe som var kjent for målgruppen og som de har brukt før. Vi fikk 
bekreftet det, kun 5 personer (14,7%) svarte at de ikke bruker Google Maps.  
 
Vi spurte deretter noen spørsmål relatert til uteliv. Når det gjaldt hvor hyppig de gikk ut fordelte 
svarene seg slik:  
 
"Hvor ofte går du på arrangementer som konsert/DJ/klubb/temafest o.l.?"  
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"Hvor ofte går du ut på utesteder/pub?"  

 
Vi spurte også om hvor lang tid i forveien de planlagte slike ting. Her fikk vi veldig varierte svar, 
men det gikk igjen at å gå ut på utested/pub var noe som ofte ble planlagt spontant eller kort tid i 
forveien. Det støtter ideen om en sanntidsapplikasjon for info om dette. Konserter og andre 
arrangementer svarte flere at de planla god tid i forveien, men det var også endel som svarte at 
det varierte eller at de gjorde det i siste liten. Man kan altså trekke konklusjonen her at det 
kanskje er mindre behov for en sanntidsapplikasjon om dette. Samtidig kan man tenke seg at det 
vil bli lettere å planlegge å delta på arrangementer kort tid i forveien dersom man har tilgang til 
en slik applikasjon.  
 
Vi spurte så et spørsmål som er veldig relevant for oss som ønsker å utvikle en slik applikasjon, 
nemlig: "Virker det interessant å kunne finne sanntidsinformasjon om dette med telefonen?". 
Svarene fordelte seg slik:  

 
Man kan se at flertallet svarte ja, noe som er positivt. Senere i undersøkelsen beskriver vi vår 
applikasjon, og spør deretter: "Ser du for deg at en slik applikasjon kunne være nyttig for deg?" 
Svarene fordelte seg da slik:  
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Som man ser er det noen som svarer ja og flest som svarer kanskje. Det er færre nå som svarer 
nei/vet ikke. At antallet som ikke vet har gått ned er nok både fordi dette er en mer konkret 
beskrevet applikasjon men også at de hadde mulighet til å svare kanskje.  
 
Man bør tenke på at det er lettere å si at man er interessert i å bruke noe i teorien, enn å faktisk bli 
en aktiv bruker når produktet blir reelt. Altså må man ikke være for optimistisk med hensyn til 
antall positive svar. Likevel gir det en god indikasjon for om interessen er tilstede i det hele tatt, 
og det virker det som at er tilfellet her.  
 
På spørsmål om hvordan de vanligvis finner informasjon om arrangementer/utesteder svarte 
nesten alle venner/jungeltelegrafen. Det var også mange som brukte forskjellige nettsider til 
dette. Facebook, Underskog og Rockefeller.no ble nevnt.  
 
Det ble innledningsvis nevnt en spesiell måte å bruke programmet på, ved at tjenesten bare finner 
steder og arrangementer i nærheten av der brukeren er for øyeblikket. Dette ville vi også finne ut 
hva målgruppen mente om, og spurte "På hvilken av følgende måter ville du foretrukket å bruke 
en slik tjeneste?". Her er resultatet av det spørsmålet:  
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Vi spurte også om brukerene kjente til liknende applikasjoner. Her svarte de fleste nei. Noen ting 
som ble nevnt var utelivsguiden.no, Gule Sider, Layar, Google Maps/Google Places, Ovi Maps.  
   
Til slutt hadde vi et åpent felt der vi spurte om generelle innspill. Som forventet var det ikke så 
mange som fylte ut noe her, men vi fikk noen kommentarer. En kommentar var ønske om å 
kunne dele informasjonen med venner. 
 
 
Kontekst 
 
Selv om tjenesten er definert mer abstrakt over, ser man i brukerundersøkelsen at vi har en del 
fokus på mobiltelefoner. Det er ikke uten grunn. Vi har definert at tjenesten skal være tilgjengelig 
over alt. Det er mye snakk om såkalt "Ubiquitous computing" for tiden, et paradigme der man ser 
for seg at datasystemer alltid er tilgjengelig ved at det man trenger er integrert overalt i 
omgivelsene. Dette står i kontrast til såkalt "wearable computing", som går ut på at man har 
datasystemer på seg, som heller tilpasser seg til omgivelsene. Utviklingen går framover på begge 
områder, men som det påpekes i [4] er det en del problemstillinger knyttet til begge deler, særlig 
innen tilgangskontroll. I dag er det fortsatt et stykke igjen til verdens datasystemer er 
allstedsverende, men mens vi venter har vi et viktig stykke datasystem på oss. Selv om 
mobiltelefonen ikke akkurat er integrert i klærne våre, har de fleste den lett tilgjengelig hele 
tiden. Kombinert med dens tekniske egenskaper blir den dermed et opplagt valg som plattform til 
en tjeneste som den vi skisserer. 
 
Tjenesten vår er et eksempel på en kontekst-sensitiv tjeneste. Det vil si at den tar hensyn til 
hvilken kontekst tjenesten brukes i, og tilpasser seg til det. Kontekst kan bety mye, en definisjon 
fra [5] passer godt til vår oppgave: 
 

”Context is the set of environmental states and settings that either determines an 
application’s behaviour or in which an application event occurs and is interesting to the 
user” 

 
I vår sammenheng er det hovedsaklig snakk om hvem som bruker tjenesten, hvor vedkommende 
er, og når tjenesten brukes. Hvem som bruker tjenesten har noe å si for hvilke steder og 
arrangementer som vises. Mange steder har aldersgrense, og kan derfor være utelukket fordi 
brukeren er for ung. I tillegg er det mange musikalske arrangementer som er utelukket fordi 
brukeren ikke liker musikksjangeren. Tid er også viktig, for vi ønsker å vise det som skjer 
akkurat i kveld. Men det er også et poeng å filtrere ut konserter som allerede har startet. Et tredje 
bruksområde for tid kan være at når det blir langt nok ut på kvelden, viser programmet kun 
transportmuligheter for å komme seg hjem. I Oslo er det egne nattruter, så det må tas hensyn til. 
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Men det er ikke bare interaksjonen mellom mobiltelefon og bruker som kan benytte seg av 
kontekst. I [6] beskrives også kontekst-sensetiv kommunikasjon, og definerer det som et 
underområde av kontekst-sensetiv "computation". Vi definerte at tjenesten skulle kunne 
informere bekjente om planene. Her kan man se for seg at systemet hjelper deg å finne hvem som 
skal informeres. For å gjøre dette må systemet vite noe om vennene dine. Dette blir derfor litt mer 
omfattende enn det vi egentlig har jobbet med, men vi syns det er interessant å ta med noen 
tanker om det her allikevel. To ting kan lett brukes: Venners nåværende posisjon, og deres alder. 
Med det kan man unngå å sende invitasjoner til venner som ikke er i byen, som ikke liker 
musikksjangeren eller som er for unge til å komme inn på valgt sted. Dette kan til en viss grad 
enkelt implementeres i dag: Flere moderne telefoner kobler adresseboken opp mot Facebook, og 
henter derfra ut publisert informasjon om bosted og fødselsdato. Det finnes også flere tjenester 
for å la brukere publisere sin posisjon kontinuerlig og automatisk (f.eks. BrightKite1og Google 
Latitude2) og en mengde sosiale musikk-tjenester (f.eks. Last.fm3), men det skal vi ikke gå 
nærmere inn på. 
 
Kontekstsensitive tjenester skaper en del nye problemstillinger i forhold til personvern. Når 
tjenestene skal tilpasse seg konteksten de brukes i, er de jo nødt til å kjenne konteksten. Og hvis 
tjenesten kjenner detaljer rundt brukeren, er det noen mennesker i bakgrunnen som har tilgang til 
de samme detaljene dersom tjenesten er nettbasert. I vårt tilfelle er det særlig brukerens posisjon, 
som må kunne regnes som sensitiv. Applikasjonen vil muligens også vite alder, som ikke er like 
kritisk, mens musikkinteresser må betegnes som ganske ufarlig. Det er skrevet mye om sikkerhet 
og privatliv i forhold til lokasjonsbevisste tjenester, blant annet har Lønne og Marthinsen i [7] 
sett på mulighetene for å la brukeren ha en grad av kontroll over dataene. I vårt tilfelle er det ikke 
strengt nødvendig å sende brukerens posisjon til tjenesten. Det posisjonen brukes til, er å filtrere 
ut steder og hendelser i nærheten. Men det vil også være en mulighet å gjøre filtreringen i 
applikasjonen. Ulempen med dette er at applikasjonen selv må ha et komplett datasett. Man kan 
gjøre en grovfiltrering først, slik at applikasjonen kun laster ned all data for riktig by, men det vil 
fremdeles dreie seg om såpass store mengder data at det blir et problem på mobiltelefoner med 
begrenset båndbredde. Server-basert filtrering etter at klienten har oppgitt sin posisjon vil derfor 
være nødvendig. Tjenesten trenger imidlertid ikke lagre denne posisjonen, ei heller vite hvem 
brukeren er, slik at mulighetene for misbruk er små. 
 
Vi har flere steder nevnt filtrering. Jo mer kontekst systemet har kjennskap til, jo bedre 
automatiske filtreringer kan det gjøre. Men som det også omtalt i [6] vil man kunne komme til et 
punkt der menneskene ikke lenger er fortrolig med at et datasystem foretar valg for dem. Både 
går det ut over deres følelse av sikkerhet og privatliv, og man vil oppleve at systemet tar feil. 
Menneskelig fornuft er ekstremt vanskelig å gjenskape kunstig. I vårt tilfelle vil det antagelig 
være greit at en mobilapplikasjon finner ut hvor du er (så lenge du har godkjent det), men hvis 
den også skal foreta automatisk seleksjon av aktuelle konserter vil man kanskje oppleve at 
systemet feiler slik at man går glipp av noe man liker, eller får forslag som er helt gale. 
 



INF5261 – ”Uteliv” - 5. mai 2010 
 

Side 12 av 31 
 

 
 

Eksisterende løsninger  
 
Vi er selvfølgelig ikke de første som har tenkt på en tjeneste av denne typen. Karttjenester på nett 
har eksistert lenge, og blir stadig bedre. Med smarttelefonenes inntog har det også dukket opp 
applikasjoner for å "finne ting i nærheten". Her vil vi ta en titt på noen av de største alternativene, 
og se hvordan de oppfyller kravene til en ideelle tjenesten vi definerte til å begynne med, i tillegg 
til en del andre punkter:  

• Er tjenesten mobil? Fungerer den på mobiltelefoner? Er den spesialtilpasset mobiler?  
• Er den intuitiv og lett å bruke?  
• Hvor mye informasjon er tilgjengelig? Er det for mye? Hvordan kan den evt. filtreres?  
• Er tjenesten kontekstsensitiv, og i så fall på hvilken måte?  
• Hvordan er det visuelle inntrykket?  
• Har den nyttige funksjoner vi ikke hadde tenkt på?  

 
Vi vil ikke bare se på rene applikasjoner for mobiltelefoner, men også vanlige nettjenester. For 
mange vil det være et fullgodt alternativ å gjøre all planlegging før de går ut, og det kan godt 
tenkes det finnes gode tjenester som gjør mye av det vår ideelle tjeneste gjør, i hvert fall når de 
kombineres. En del slike web-baserte tjenester fungerer også på nye mobiltelefoner, som har 
fullverdige nettlesere. 
 
 
Utelivs-portaler  
 
Vi var fra før av klar over flere norske nettsider som fungerer som portaler til utelivet, 
særlig OnYourStage4, Vibb5, Utelivsguiden6 og Aftenpostens OsloPULS7. Disse er helt 
tradisjonelle nettsider, og ikke tilpasset mobil bruk. De vil dermed kreve at man gjør 
planleggingen på forhånd, eller bruker en mobil nettleser (i den grad det fungerer). Fordelen med 
disse er at de er de eneste av tjenestene vi har sett på som inneholder informasjon om konserter 
og andre slike hendelser. Oppføringene er også linket opp mot andre karttjenester for å se hvor 
stedene ligger, men det viser ikke alle alternativer samlet på et kart. OsloPULS kan, når et 
konsertsted er valgt, vise restauranter og klubber i nærheten. 
 
 
AroundMe  
 
AroundMe er en gratis applikasjon for iPhone. Den skal hjelpe brukeren å raskt finne informasjon 
om omgivelsene sine. Basert på brukerens posisjon viser den informasjon om bank, bar, 
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bensinstasjon, sykehus, hotel, kino, kafé, restaurant, matbutikk, teater og taxiholdeplass som 
finnes i nærheten. 
 
Brukergrensesnittet er intuitivt og enkelt å bruke. Man får opp en liste med de forskjellige 
kategoriene og trykker på kategorien man ønsker. Hvis man for eksempel klikker på Barer får 
man opp en liste over barer i nærheten, rangert etter hvor langt unna de er.  

  
Screenshots fra http://itunes.apple.com/us/app/aroundme/id290051590?mt=8  
 
For å få opp mer informasjon om hver enkelt oppføring i listen trykker man på den man ønsker å 
vite mer om. Da får man opp et kart der stedet er markert. Ved hjelp av knapper nederst på 
skjermen kan man velge å få veibeskrivelse hit, få kontaktinformasjon til valgt sted samt å dele 
informasjonen med andre.  
 
For navigering klikker man enkelt på skjermen, og man trenger ikke skrive inn noe for å søke. 
Det kan være praktisk når man er på farten. Delefunksjonaliteten gjør at brukeren kan poste info 
til Twitter eller Facebook.  
 
Man kan lagre steder i favoritter for å lett kunne finne frem til dem igjen senere.  
Applikasjonen støtter kun søk etter steder/lokaler, den viser ikke arrangementer. I tillegg krever 
den å vite din posisjon, siden den kun viser det som er rundt deg. Man kan altså ikke få opp en 
oversikt over alle spisesteder i byen, f.eks. Det gjenspeiler kanskje også litt at programmet er 
utviklet i USA, hvor det er mange storbyer der en slik oversikt ville vært helt uoversiktlig, og 
man alltid får mange nok treff rett i nærheten. Programmet fungerer uansett dårlig i Norge, siden 
det ikke har en god database med norske oppføringer. 
 
Around Me er altså et godt eksempel på deler av den tjenesten vi har definert, men mangler også 
en del.  

http://itunes.apple.com/us/app/aroundme/id290051590?mt=8�
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Layar Reality Browser  
 
Layar er en mobilapplikasjon for iPhone og Android, som skaper en "utvidet virkelighet". Den 
filmer med mobilens kamera, og viser det samme bildet på skjermen. Men oppå bildet legges det 
forskjellige lag med informasjon, som bygger på virkeligheten der man er. Applikasjonen bruker 
GPS, elektronisk kompass og aksellerasjons-sensorer til å finne ut akkurat hvor du er og hvor du 
peker kameraet. Informasjonen til laget kan dermed plasseres akkurat på riktig sted, og når du 
snur deg rundt vil innholdet oppdateres kontinuerlig. 
 
Hva disse lagene viser deg, er det bare fantasien som setter grenser for. Det er allerede utviklet 
flere spill, som da krever at du beveger deg rundt i verden for å løse oppgavene. Enkelte forlag 
som lager reiseguider gjør nå forsøk med å tilby guidene på denne formen [8]. Og naturligvis 
finnes det mange lag som viser deg hvor spisesteder, minibanker, og annet er. 
 
En nøkkelfunksjon ved programmet er at du kan bestemme radiusen på det som er interessant. Du 
kan altså velge restauranter i mils omkrets, eller bare det som er i gå-avstand. Oppe i høyre hjørne 
(se bilde) er det dessuten en "radar" som viser retning og avstand på alle stedene som er funnet. 
Dermed kan man velge å gå i en retning der det var mange treff, og så bruke øynene når man 
kommer dit. 
 
Man kan vise treffene på tre måter. Som nevnt over, på et kart eller som en liste. Alle med litt 
teknisk kompetanse kan utvikle sine egne lag, og tilby dem gratis eller mot betaling. Brukeren 
kan installere mange lag, og veksle mellom dem. Ved å klikke på punkter får man opp mer 
informasjon om stedet. Lagene kan fint brukes til å vise akkurat det vi ser for oss av vår tjeneste, 

altså både hendelser og steder. 
 
Det finnes foreløpig veldig få lag beregnet på Norge, i grunn bare 
to. Det ene er noe som henter betalte stedsoppføringer fra firmaet 
Eniro, de samme stedene som brukes i Gule sider og Google 
Maps. Disse kan man kjøre fritekstsøk på, så ved å søke på 
"pizza" i Oslo sentrum kan man få opp alle serveringssteder som 
har ordet "pizza" i beskrivelsen eller navnet sitt. Det andre laget 
er en resturantguide fra Dagbladet Magasinets Robinson og 
Fredag, hvor de legger ut anmeldelser og lar deg søke på avstand 
og minimumskarakter [9]. 
 
 
Screenshot fra http://www.layar.com 
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Gule Sider og Gule Sider Live  

 
Gule Sider fra Eniro har i mange 
år vært en veldig utbredt 
katalogtjeneste på papir, og de 
var tidlig ute med å lansere 
nyskapende nettjenester. Det har 
de videreført inn i mobilalderen, 
og har lansert Gule Sider Live for 
iPhone, som har en del likheter 
med både Layar og Around Me.  
Alle foretak kan kjøpe utvidede 
oppføringer i Eniros 
katalogtjenester, og deres 
markedsposisjon har ført til at de 
har en veldig omfattende database 
med oppføringer. At mange av 

disse er betalt for, medfører også at de inneholder god og oppdatert informasjon. Men det er ikke 
usannsynlig at også rangering av søketreff har noe med betaling å gjøre. 
 
Nettjenesten deres har et godt kart, som viser søketreff på kartet. Et søk på "pizza, oslo" vil peke 
ut en mengde pizza-restauranter. Noen form form for søk på hendelser finnes ikke. Kartet 
fungerer dårlig i mobile nettlesere, men er innebygget i deres egen applikasjon for iPhone, hvor 
det fungerer utmerket. 

 
Denne applikasjonen har i 
tillegg mange andre 
funksjoner. Man kan, på 
samme måte som med 
Around Me, få en oversikt 
over det som er i 
nærheten, og selv velge 
hvor nære det må være for 

å vises. Dette fungerer ved at man har et knippe hovedkategorier, 
som "Klær", "Transport" og "Mat og drikke", og deretter får opp 
underkategorier som "Cafeer" og "Restauranter". Når man har 
funnet et sted kan man trykke på det for å få veibeskrivelse på 
kart. I følge Eniro selv [10], er det spørringer om mat som er 
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mest populært. Man får også opp anmeldelser av steder fra andre brukere, og kan legge ut nye 
anmeldelser rett fra telefonen. 
 
På samme måte som i Layar kan man også få oppføringer lagt oppå et videobilde. Man kan også 
dele oppføringer man har funnet med andre. 
 
Screenshot av http://kart.gulesider.no 
Eksempelbilder fra http://www.gulesider.no/info/gulesiderlive/  
 
 
Google Maps  

 
Dette er både en ren 
nettbasert karttjeneste og 
en mobil applikasjon til 
flere plattformer. Tjenesten 
gjør omtrent det samme på 
både PC og mobil. 
Tjenesten er ikke ulik kart-
delen av Gule Sider. Særlig 
lik blir den fordi den henter 
stedsoppføringer fra Eniro, 
altså de samme stedene 
som Gule Sider viser. Ved 
å klikke på steder på kartet, 

får man opp mer informasjon om stedet, blant annet kollektivtransport i nærheten og alternative 
steder i nærheten. Dessuten får man opp anmeldelser av steder. Særlig for spisesteder er dette 
nyttig. Det brukes mange kilder til anmeldelsene, blant annet vibb.no som omtales nærmere et 
annet sted. Det er imidlertid ikke alle steder som står her, og det er ikke noe sanntidsinformasjon 
om hendelser. 
 
Screenshot fra http://maps.google.com ved søk på Cafe i Oslo. 
 
 
Nokia Ovi Maps  
 
Nokia har utviklet en egen karttjeneste til sine smarttelefoner, kalt Ovi Maps. Denne finnes både 
som en nettjeneste til PCer, og som en applikasjon til mobilene. Selve karttjenesten fungerer her 
akkurat som Google Maps og Gule Sider, men de har ikke kjøpt inn oppføringer fra Eniro eller 
andre. I stedet satser de på en brukerdreven modell, der alle skal kunne legge inn sine 
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oppføringer, kalt "Good 
Things". Dette kan både 
være spisesteder og 
butikker, og det kan være 
severdigheter. Dette ser 
imidlertid ikke ut til å ha 
tatt helt av i Norge, og 
innenfor Ring 2 i Oslo er 
det beskjedne 10 Good 
Things. 
 
 
 

Screenshot fra http://maps.ovi.com ved søk på Oslo 
 
 
Trafikanten  
 
På Trafikantens websider finner man info om kollektivtrafikk i Akershus, Buskerud, Hedmark, 
Oppland, Oslo, Vestfold, Telemark og Østfold. De har reiseplanlegger, avviksinformasjon, 
sanntidsinformasjon, rutetabeller, info om takster mm.   

 
Reiseplanleggeren fungerer slik at du skriver inn hvor du skal fra og hvor du skal til, samt ønsket 
tidspunkt for avgang eller ankomst. Det foreslås da kolletivtilbud som passer. For hver holdeplass 
er det mulig å se kart, og sanntidsinformasjon der det er tilgjengelig. Dersom man må gå mellom 
holdeplasser for bytte, eller gå fra holdeplassen til ønsket ankomstadresse, vises gårute på kartet. 
Tjenesten oppleves som enkel å bruke og er svært nyttig for å planlegge å reise kollektivt fra A til 
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B, kanskje spesielt dersom man vet adressene man skal til og fra men ikke kjenner til navnet på 
holdeplasser i nærheten. Sanntidsfunksjonen er også fin, men kanskje mindre nyttig når man 
sitter hjemme foran pcn sin enn når man er ute på farten.  
 
Det finnes en egen versjon av trafikanten.no tilpasset netttlesere på mobiltelefoner, men den er 
ikke like god som nettversjonen for PC. Et stort problem er at det er veldig mange trykk for å 
finne informasjonen man ønsker. Reiseplanleggeren har 1 side for hver ting du skriver inn, kontra 
å skrive alt i samme "skjema" i pc-versjonen. Sanntidsfunksjonen fungerer bedre for mobil, men 
man må taste inn navnet på holdeplassen man ønsker sanntid for, det er ingen mulighet for å 
klikke seg frem for eksempel via et kart.  
 

For Iphone finnes det en Trafikanten-
applikasjon, utviklet av Trafikanten og 
Shurtcut AS. Den fungerer slik at 
brukeren først finner ønsket holdeplass, og 
deretter får se ruteinfo for den neste timen 
samt sanntidsinformasjon. Brukeren har 
mulighet til å søke etter en holdeplass 
(med en veldig nyttig autocomplete-
funksjon, supert for å slippe å taste mange 
bokstaver på mobiltastatur) eller se en liste 
over de siste søk, nyttig dersom man ofte 
trenger sanntid for samme holdeplasser. 

Applikasjonen benytter seg også av GPS for å være lokasjonsbevisst, slik at man kan se 
holdeplasser i nærheten av seg. Kartfunksjonaliteten fra websiden finnes også til en viss grad i 
Iphone-applikasjonen. Designet på applikasjonen er fint og den er enkel å bruke. Funksjonaliteten 
med å se kollektivtilbud i nærheten likner veldig på det vi ønsker å inkludere i vår applikasjon.  
 
Det er mulig å bruke den samme applikasjonen på Android. I april i år ble det annonsert [11] at 
Trafikanten er i gang med en offisiell applikasjoner for Android, Windows Mobile og Java.  
 
 
Andre  
 
Det finnes en rekke "hva er i nærheten"-applikasjoner for smarttelefoner, og vi har prøvd noen 
flere, blant annet LetsGo! Local og What's Nearby Local Search til Android-telefoner. Disse 
fungerer omtrent på samme måte som AroundMe, og har samme problem: Det er ikke data for 
Norge. Derfor gir vi dem ikke nærmere omtale her. 
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Prototype  
 
Som nevnt i starten, blir smarttelefoner og andre håndholdte enheter i våre dager stadig tettere 
integrert med vår hverdag, og disse enhetenes bruksmønstre endres deretter. En smarttelefon er 
en avansert mobiltelefon som i funksjonalitet ligger et sted mellom en tradisjonell mobiltelefon 
og en PC. Hvilke tekniske krav en mobiltelefon må oppfylle for å kunne kalles en smartphone 
kan diskuteres, men det er vanlig at de har en nettleser, støtte for å motta og sende e-post, 
mulighet for trådløs internettilkobling og støtte for installasjon av brukervalgte applikasjoner, i 
tillegg til det som er ansett som vanlig mobiltelefonfunksjonalitet. Det er også typisk at de har 
stor skjerm, ofte i kombinasjon med touch screen, og har GPS-mottaker.  
Og det viktigste: Den er alltid med oss. Det er derfor ikke så mange andre naturlige platformer 
for en mobil applikasjon  
 
Vi ser for oss at man ikke nødvendigvis planlegger i lang fremtid nøyaktig hva man har tenkt å 
foreta seg akkurat her og nå, og derfor ville kunne få bruk for sanntidsinformasjon om hvilke 
tilbud som finnes rundt en for deretter å ta en avgjørelse. Et eksempel på et brukssituasjon eller -
scenario er at man sitter enten alene eller sammen med noen få venner på f.eks. en kafé eller et 
annet utested og lurer på hva man så skal foreta seg. 
 
En ting vi tidlig tenkte på var om applikasjonen skulle vise informasjon basert på brukerens 
posisjon eller gå ut ifra type info brukeren ville finne. Basert på evalueringen av andre systemer, 
tilbakemeldinger fra brukerundersøkelsen og diskusjon innad i gruppen kom vi frem til at vi 
ønsket at prototypen vår skulle være en hybrid av de to alternativene. 
 
Vi vil begrense området til Oslo for å lette innhenting av informasjon. Vi har valgt Oslo fordi det 
er her vi og målgruppen vår bor og er kjent. Det er dessuten en stor nok by til at det skjer nok til 
at applikasjonen får en funksjon. 
 
 
Tekniske muligheter  
 
For å utvikle en applikasjon til mobiltelefoner har man to alternativer: En web-tjeneste som nås 
gjennom nettleseren, eller en applikasjon som kjører på telefonen. Begge har fordeler og ulemper. 
 
En web-tjeneste er plattform-uavhengig. Den fungerer dermed på et større antall mobiltelefoner, 
uavhengig av produsent og operativsystem, uten at man trenger å gjøre så mange tilpasninger. I 
det siste er det kommet utviklingsbiblioteker (f.eks. JQTouch8) som hjelper deg å lage websider 
som grafisk oppleves som om de var ekte applikasjoner. Et godt eksempel på dette er Dagbladets 
TV-guide Se.no9. Men de har fortsatt en begrensing: Per i dag ingen mulighet for å la nettsidene 
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automatisk vite hvor du er, og vise deg informasjon basert på det. 
Dette er imidlertid noe som kommer [12], og det jobbes med å 
standardisere dette hos W3C [13]. En annen negativ side ved web-
tjenester er at de krever en større mengde dataoverføring, siden all 
grafikk og annet rundt selve innholdet også må overføres hver 
gang tjenesten brukes, og tjenesten kan oppleves treig. 
 
En ekte applikasjon vil som regel være raskere og mer responsiv, i 
tillegg til å kunne startes lettere fra telefonen, siden man ikke må 
innom nettleseren (men dette varierer, noen telefoner lar deg lage 
enkle snarveier). Det negative er at utviklingen er mer tungvindt, 
og man må sette seg inn i et nytt rammeverk og gjøre store deler 
av selve programmeringen på nytt for hver platform man ønsker å 

støtte. 
 
De fleste deltakerne i brukerundersøkelsen sa de foretrakk ekte 
applikasjoner framfor nettsider til slike dedikerte formål som vi 
snakker om her, og det er vi selv veldig enig i. Det hele blir 
enklere og mer strømlinjeformet, og best mulig tilpasset mobil 
bruk og trykkskjermer. Det ser vi for eksempel i Gule Sider Live, 
som er lagt opp på en utmerket måte. Ettersom vi også er 
avhengig av geolokalisering, falt valget naturlig på å lage 
prototypen som en ekte applikasjon. 
 
Vi har valgt å utvikle vår prototype til Android, som er et 
operativsystem for mobiltelefoner utviklet av Google og Open 
Handset Alliance. Det har åpen kildekode og er basert på Linux. 
Det er tilrettelagt for utvikling av applikasjoner til systemet gjennom en godt dokumentert API og 
assisterende utviklingsverktøy. Programmene skrives i Java, og kjøres på en virtuell maskin i 
systemet. Dette gir utviklerne mye frihet, samtidig som brukeren beholder mye kontroll over 
tilgang og sikkerhet. En positiv ting med måten applikasjoner utvikles på i Android er at det 
legges opp til at programmer kan bruke andre programmers funksjoner, f.eks. kan man lett og 
sømløst bruke nettleseren, kartet eller SMS i sine egne programmer. 
 
Til kartvisningen i prototypen vår bruker vi Google Maps, som er innebygget i systemet. En 
karttjeneste er naturligvis veldig omfattende å lage, men å bygge oppå Maps er veldig enkelt. 
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Kilder til informasjon 
 
Vår applikasjon skal kunne vise ganske mye forskjellig informasjon, som den må innhente fra 
mange forskjellige kilder. Det er også viktig at informasjonen er oppdatert, spesielt for 
sanntidsfunksjonaliteten. 
 
For både arrangementer og steder vil det være nødvendig å ha en database applikasjonen søker 
opp mot. Denne databasen må bli vedlikeholdt og oppdatert ofte. At vi har valgt å begrense det 
geografiske området til Oslo er relevant her, da dette vil gjøre databasen betydelig mindre og 
lettere å holde godt oppdatert og detaljert. Om man skulle inkludert hele flere byer, eller til og 
med hele Norge, ville mengden av data være alt for mye å behandle for en sentralisert server eller 
en mobilapplikasjon. 
 
Innhenting og publisering av slik informasjon er blitt gjort før oss, og da dette både er særdeles 
tidkrevende og utenfor oppgavens perspektiv, har vi valgt å ikke fokusere noe særlig på dette.  
 
For transportinformasjon vil Trafikanten.no være den viktigste kilden. Gjennom RSS og XML 
tilbys det et enkelt grensesnitt for å hente sanntidsinformasjon om rutetider og avganger i fra 
enkeltholdeplasser. Andre kilder som OnYourStage.no vil være vesentlige for å hente ut 
informasjon om arrangementer som konserter og klubbscener, mens f.eks. Aftenpostens Oslopuls 
vil være en kilde for å hente ned utesteder, kaféer og puber. For arrangementer må en regelmessig 
oppdatere databasen, men vil allikevel ikke være så avhengig av sanntid som informasjon om 
holdeplasser og rutetider. Man må altså få til et samarbeid med disse sidene som allerede har 
samlet og oppdaterer informasjon slik at det kan brukes til denne applikasjonen. 
 
Da nedhenting av "ekte" informasjon er utenfor hovedaspektet ved oppgaven, har vi i prototypen 
valgt å hardkode dataen vi presenterer for brukeren, slik at denne skal få et inntrykk av hvordan 
et eventuell ferdigstilt produkt ville sett ut. 
 
 
Universell design  
 
Universell design går ut på å utvikle produkter som er enkle å bruke for alle mennesker, i alle 
aldersgrupper, med og uten handicap.  
   

“The intent of universal design is to simplify life for everyone by making products, 
communications, and the built environment more usable by as many people as possible at 
little or no extra cost. Universal design benefits people of all ages and abilities” [14] 
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I [15] diskuteres det en løsning for universell fysisk utforming av mobiltelefoner for å gjøre dem 
tilgjengelig og lette å bruke for alle. De definerer her tre grupper med spesielle behov, eldre, 
svaksynte/blinde og personer med dårlig hørsel/døve. Et poeng de gjør er at mennesker med 
spesielle behov ikke nødvendigvis ønsker en spesiallaget telefon. Slike telefoner som er spesielt 
tilpasset handicappede er som regel ekstra dyre og kan føles sosialt stimatiserende. Altså kan vi 
anta at de bruker samme telefoner som personer uten handicap, inkludert smarttelefoner, og da 
telefoner med Android og vår applikasjon.  
   
På grunn av målgruppen vår er det ikke nødvendig for oss å ta hensyn til eldre brukere i 
utforming av applikasjonen. Vi ser heller ikke at personer med dårlig hørsel skal ha noe problem 
med å bruke vår applikasjon.  
   
Det vi bør tenke på er personer med nedsatt syn, som ser dårlig eller er helt blinde.  
   
Google ønsker at Android-telefoner skal kunne brukes av blinde, og jobbet i 2009 med å utvikle 
gode applikasjoner for dette. Den blinde Google-utvikleren T.V. Raman sier også at utviklere har 
mulighet til å tilpasse applikasjoner til svaksynte ved å bruke mulighetene for audiofeedback og 
vibrering [16]. Vi ser at en kartfunksjon vil være vanskelig å bruke dersom man bruker en type 
tekst-til-audio-funksjon, og vil derfor alltid ha en mulighet for å velge listevisning i applikasjonen 
vår.  
   
For personer som ser dårlig er tekststørrelse og kontrast på skjermen viktig. Fargevalg og kontrast 
tenker vi på når vi utvikler prototypen vår. Det er vanskelig å ha veldig stor tekst på en 
mobiltelefonskjerm, men som utviklere burde vi i en ferdig applikasjon ha et menyvalg for å øke 
skriftstørrelsen dersom brukeren har behov for det.  
   
Funksjoner som letter bruk av mobiltelefonen for blinde og svaksynte kan også være nyttige for 
mennesker uten handicap, for eksempel om de bruker telefonen i en situasjon der de ikke hele 
tiden kan se på skjermen.  
 
 
Funksjonalitet i vår applikasjon  
 
Applikasjonens hovedmeny består av 3 faner øverst på skjermen: "Hendelse", "Sted" og 
"Transport". 
 
Nederst på alle Android-telefoner finnes det 2 nyttige knapper. Meny og Tilbake. Disse kan 
brukes også i vår applikasjon. 
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Via menyknappen vil man alltid ha tilgang til applikasjonens meny, 
som foreløpig inneholder disse valgene: 
"Bytt visning" - For å velge mellom kart- og listevisning i hovedbildet. 
"Filtrer" - Åpner en liste for å filtrere søket etter hendelser/steder (det 
man holder på å søke etter). Filtreringslisten vil være en liste med 
avkrysningsbokser der brukeren krysser av for det man ønsker å 
inkludere. 
 
Hendelse 
Under denne fanen finner brukeren informasjon om arrangementer. 
 
Det første skjermbildet vil gi et valg mellom å se arrangementer i 
nærheten, eller å gjøre et generelt søk på arrangementer i nær fremtid. 
 
Velger brukeren arrangementer i nærheten vil det vises et kart der posisjon for arrangementene er 
markert. Velger brukeren sanntidsinformasjon vil det vise en liste med arrangementer og 
tidspunkt. Brukeren kan deretter velge å filtrere dersom det er ønskelig, samt bytte mellom kart- 
og listevisning. 
 
Ved å klikke på hver enkelt arrangement via kartet eller listen får man opp mer informasjon om 
arrangementet, for eksempel adresse. I dette infobildet har brukeren også noen valg. Ved å bytte 
til kartvisning her ser man kun dette stedet på kartet. Det vil også være knapper for å dele og for 
transport. Dele vil da si å sende SMS om eller dele info om arrangementet via andre sosiale 
medier slik vi har diskutert tidligere i oppgaven. Transport vil føre brukeren til transportdelen av 
applikasjonen, men da med arrangementet som stoppested, og for eksempel brukerens nåværende 
posisjon som startsted. 
 
Sted 
Under denne fanen finner brukeren informasjon om sosiale lokaler i nærheten. Pub, cafe, 
nattklubb osv. 
 
Standardinstillingen her er at nformasjonen vises på et kart, med forskjellige ikoner for de 
forskjellige typer steder. Man kan velge å bytte til listevisning via menyen. I utgangspunktet vises 
også alt som er i nærheten, for å vise kun utvalgte steder må brukeren gå inn og filtrere via 
menyen. 
 
På samme måte som ved arrangement kan brukeren klikke seg inn på hvert enkelt sted via kart 
eller liste for å få frem et skjermbilde med mer informasjon samt mulighet for å dele eller se 
transportinfo. Her vil design/oppsett og bruk være likt som ved visning av arrangement for å 
skape helhet i applikasjonen og lette bruken. 
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For videre utvikling vil det være aktuelt her at applikasjonen husker brukerens preferanser til 
senere bruk, slik at gjentatte søk etter samme ting kan gå fortere. For eksempel at en bruker som 
kun ønsker å se nattklubber skal slippe å gå inn i filtrering hver gang applikasjonen åpnes. 
 
Transport 
Under denne fanen  finner brukeren informasjon om kollektivtransport og taxiholdeplasser. 
 
I prototypen vår er denne funksjonaliteten ikke utviklet, men vi ser for oss at det vil være en 
nyttig del av en ferdig applikasjon. Spesielt siden man via valgene over kan klikke på "Transport" 
og deretter få opp transportinfo for lokalet eller arrangementet man ønsker å reise til. Dette gjør at 
man slipper å åpne en annen applikasjon for transportinfo etter at man har funnet info om stedet 
man ønsker å dra til. 
 
Screenshots 
 
Kartvisning av steder, med og uten meny: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



INF5261 – ”Uteliv” - 5. mai 2010 
 

Side 25 av 31 
 

Filtrering: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Konklusjon 
 
Vi ønsket å se nærmere på en tjeneste for å planlegge og gjennomføre en kveld på byen, og kom 
frem til en del funksjoner en slik tjeneste burde ha, som for eksempel arrangementer i nærmeste 
fremtid, sosiale lokasjoner i nærheten og transportmuligheter. 
 
Deretter definerte vi en målgruppe for en slik applikasjon og gjennomførte en brukerundersøkelse 
blant disse. Slik ble vi bedre kjent med målgruppens mobilvaner, utelivsvaner og tanker rundt en 
slik tjeneste. Det var svært interesant i forhold til videre arbeid med å utvikle en applikasjon. 
 
Kontekst som er relevant for en slik tjeneste vil være hvem brukeren er, hvor brukeren befinner 
seg og hvilken tid på døgnet det er.  
 
Vi undersøkte hva som fantes av tjenester fra før og evaluerte en håndfull av disse. Konklusjonen 
her er at det finnes mange tjenester innen det vi ser etter, og til sammen utfører de alt vi ønsker 
oss. Men det finnes ingen god tjeneste som gjør alt sammen. Om man må bruke to forskjellige 
mobile applikasjoner for å få gjort det man skal er det ingen katastrofe, for eksempel en dedikert 
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til kollektivtransport. Men hovedproblemet er at det ikke finnes noen dedikert mobil tjeneste for 
hendelser, kun nettsteder. Selv om nettsidene kan besøkes med mobile nettlesere, er det ganske 
tungvindt. Det burde derfor være marked for en god applikasjon som samler alt på ett sted, og er 
spesielt tilrettelagt mobile enheter. 
 
Det er veldig nyttig å ha tjenesten på en mobiltelefon som er lokasjonsbevisst. Fordi man alltid 
har med mobilen, mobiler blir bedre og bedre, og når den er lokasjonsbevisst kan den vise hva 
som skjer rundt deg akkurat der du er, ved få tastetrykk, noe som stimulerer til bruk. 
 
Det krever mye jobb i bakgrunnen med å samle inn og oppdatere informasjonen, som også krever 
et utstrakt samarbeid blant aktører i konsert- og utelivsbransjen.  
 
Vi utviklet en prototype for det mobile operativsystemet Android med endel basisfunksjonalitet, 
basert på våre ønsker til en slik tjeneste, det vi fant ut fra brukerundersøkelsen og fra evaluering 
av andre tjenester.
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Vedlegg 1 
 
Formulering av spørreundersøkelse  
 
Oversikt over spørsmålene i undersøkelsen vår. Svaralternativene vises ikke her (kun på spm. 
4.1) men det var en blanding av lukkede og åpne svar.  
 
1. Generell info om deg   
    1.1. Hvor gammel er du? 
    1.2. Hvilket kjønn er du? 
    1.3. Studerer eller jobber du? 
    1.4. Hva studerer/jobber du med? 
  
2. Telefon  
    2.1. Hvilken type mobiltelefon har du? 
    2.2. Hvor lenge har du hatt smartphone? 
    2.3. Har du lastet ned tilleggsapplikasjoner til din telefon? 
    2.4. Bruker du tilleggsapplikasjoner på din telefon? 
    2.5. Foretrekker du applikasjoner eller nettleser-baserte tjenester på                 telefonen? 
(Dersom du ikke eier en smartphone, tenk hva du ville                 foretrukket dersom du hadde 
en.) 
    2.6. Hvilke typer applikasjoner bruker du mest? (Spørsmål for personer             med 
smartphone. Fortell her om spesifikke apps eller bare generelle             kategorier som du bruker 
mye/liker godt/føler er nyttige for deg.) 
    2.7. Bruker du Google Maps?   
   
3. Uteliv   
    3.1. Hvor ofte går du på arrangementer som konsert/DJ/klubb/temafest             o.l.? 
    3.2. Hvor lang tid i forveien planlegger du vanligvis å gå på slike                     arrangementer? 
    3.3. Hvor ofte går du ut på utesteder/pub? 
    3.4. Hvor lang tid i forveien planlegger du vanligvis å gå på utested/pub? 
    3.5. Hvordan finner du vanligvis informasjon om arrangementer/utesteder?  
    3.6. Virker det interessant å kunne finne sanntidsinformasjon om dette             med telefonen? 
    3.7. Dersom du svarte alt.1 på forrige spm, kan du fortelle mer om hva og         hvordan? 
  
4. Applikasjon  
For de neste spørsmålene, ta utgangspunkt i en tenkt applikasjon for en smartphone, og tenk at du 
har en slik telefon. Den tenkte applikasjonen vil kort fortalt ha forskjellig funksjonalitet for å gi 
brukeren sanntidsinformasjon om lokaler egnet for sosialt samvær og arrangementer som kan 
kategoriseres som relevant for en typisk "utelivssetting" eller der man er "ute på byen". Med 
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andre ord hvilke utesteder, klubber, kaféer, konserter, arrangementer, transporttilbud og liknende 
som måtte finnes i nærheten rundt brukeren eller som arrangeres i den nærmeste tiden.   
    4.1. På hvilken av følgende måter ville du foretrukket å bruke en slik                 tjeneste?  
            - Gå ut ifra din posisjon og få informasjon om arrangemente/steder i               nærheten. 
            - Søke etter arrangement som skjer i nær fremtid / type sted å                      besøk, for 
deretter å kunne se hvor valgt arr./sted er. 
            - Annet, utdypes i neste spørsmål.  
    4.2. Dersom du svarte alt.3 på forrige spørsmål, utdyp her. 
    4.3. Ser du for deg at en slik applikasjon kunne være nyttig for deg? 
    4.4. Kjenner du til liknende applikasjoner, isåfall hvilke?  
    4.5. Har du selv brukt liknende applikasjoner, isåfall hvilke? Utdyp gjerne         om du var 
fornøyd eller ikke. 
    4.6. Har du noen generelle innspill om utviklingen av en slik applikasjon? 
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notes  
 
 
1 http://brightkite.com 
 
2 http://google.com/latitude 
 
3 http://last.fm 
 
4 http://onyourstage.no 
 
5 http://vibb.no 
 
6 http://utelivsguiden.no 
 
7 http://oslopuls.aftenposten.no 
 
8 http://www.jqtouch.com/ 
 
9 http://www.se.no/  
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