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Introduksjon 
I dag har norske turglade mennesker få muligheter til å kunne planlegge turer og finne 
turinformasjon på nett mens de er ute på tur. Det er selvfølgelig muligheter for å planlegge 
turen ved hjelp av PC før en drar, men likevel kan en ha behov for ytterligere informasjon om 
turen etter en har forlatt huset. Dette er noe som kan løses ved hjelp av mobile plattformer, 
da vi ønsker å legge til rette for brukerne slik at de lettere kan finne frem i skog og mark. 
Økningen i antall mobiltelefoner med internettilgang, også kalt smarttelefoner, har ført til en 
stor økning i tilrettelagte tjenester for mobile enheter med små skjermer.  Nettstedet UT.no 
som NRK driver sammen med Den Norske Turistforening (DNT) ønsker å være med på leken. 
Prosjektet skal finne frem til en eller flere funksjoner som kan fungere og være 
hensiktsmessig å bruke i tursammenheng på mobile plattformer. Prosjektet skal også 
vurdere fordeler og ulemper med “apps” eller applikasjoner, som lastes ned på de mobile 
enhetene mot web baserte tjenester spesielt med tanke på mulighetene som ligger i HTML5 
for lokal lagring av data til bruk når en ikke er koblet til internett.  

Forventninger 
I løpet av prosjektet håper vi å lære mer om designprinsipper for håndholdte enheter og da 
særlig touchbaserte mobile enheter. I tillegg håper vi også å kunne utforske fordeler og 
ulemper med mobile plattformer sammenlignet med “vanlige” datamaskiner, samt fordeler 
og ulemper ved web vs. apps på mobil. Sist men ikke minst håper vi også at prosjektet kan gi 
oss praktisk erfaring i det å utføre en brukersentrert designprosess,  samt i de ulike 
metodene som benyttes i en slik sammenheng. 

Mål 
I første del av prosjektet ønsker vi først og fremst å finne ut hvilke typer informasjon brukere 
ønsker tilgang til mens de er på tur. Med grunnlag i dette ønsker vi så videre å undersøke 
hvordan denne informasjonen kan overføres til brukere ved hjelp av de mulighetene som 
finnes i mobile håndholdte enheter. Ettersom det til en viss grad er snakk om å skreddersy 
funksjoner og informasjon som allerede finnes på vanlig web (på www.ut.no), til mobile 



enheter, er det også viktig for oss at vi i løpet av utviklingsprosessen utforsker ulike 
alternativer for å hvordan denne informasjonen og disse funksjonene kan representeres. 
Sluttmålet med prosjektet vil være å komme frem til et resultat som DNT kan videreutvikle 
for å lansere versjon 1.0 av den mobile applikasjonen før sommeren 2011. 

Prosess 
Som underliggende grunnlag for gangen i prosjektet vårt, har vi valgt å ta utgangspunkt i en 
iterativ interaksjonsdesignprosess som beskrevet i [1], bestående av 4 hovedaktiviteter, 
inkludert: (1) Behovsanalyse, (2) Kravspesifikasjon, (3) Design og (4) Evaluering. I samsvar 
med denne prosessen, ønsker vi i første del av prosjektet å utføre en behovsanalyse for å 
kartlegge brukernes behov, før vi i neste steg, med grunnlag i disse behovene utarbeider et 
sett med krav mot løsninger. Disse kravene kan deretter brukes som retningslinjer når vi så 
går videre med å utvikle forslag til design av løsninger gjennom prototyping (e.g. 
papirprototyping). Som neste steg av prosessen ønsker vi å evaluere de forslagene vi har 
kommet opp med sammen med brukere fra målgruppen. Ettersom prosjektet er svært 
tidsbegrenset, er det ikke sikkert at vi faktisk får tid til å iterere gjennom prosessen mer enn 
en gang. 

Metode 
Vi ser for oss at følgende metoder kan bli brukt i prosjektet vårt. Det skal også nevnes at vi 
allerede har utført en spørreundersøkelse, der vi enda ikke har analysert resultatene:  
 

 Bruksscenarier  
 Strukturert intervju (spørreundersøkelse) 
 Dybdeintervju 

 Prototyping (low og high fidelity) 
 Heuristisk evaluering? 

 Walkthrough? 

 Brukertesting? 
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