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Sammendrag 
Denne rapporten beskriver en lokasjonsbasert museumsguide som ble utviklet for Erke-
bispegården i 2005. Guiden har multimodalt innhold og er tilgjengelig som en WAP-side på 
mobiltelefonen. Den krever 3G-dekning og leverer innhold avhengig av brukerens posisjon 
på gårdsplassen. Guiden ble testet av publikum og museumsfaglig personell, og resultatene 
derfra utgjør hoveddelen av rapporten. 

 

Title In situ test of a location based digital guide 
designed for the Archbishop's Palace in Trondheim 

Abstract 
This report describes a location based museum guide designed for the Archbishop’s Palace 
in Trondheim. The multimedia content is delivered to the user’s mobile phone according to 
his position. Visitors and personnel at the museum have tested the guide. 
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undervisningsvirksomhet". 
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Forord 

Utvikling og testing av lokasjonsbasert museumsguide for Erkebispegården er gjort i 
fellesskap av ABM-Utvikling, Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR), Klipp & 
Lim AS, Radionor Communications og Telenor R&D. ABM-utvikling v/Anders Olsson har 
vært pådriver for design og innholdsproduksjon, mens Telenor har hatt teknisk ansvar for 
utvikling av løsningen. Arbeid utført av ABM-utvikling, NDR og Klipp & Lim er finansiert 
av prosjektet Nordic Handscape. Telenor R&D sin innsats er finansiert over Telenor R&Ds 
forskningsplan gjennom mGuide-prosjektet. 

Denne rapporten oppsummerer erfaringer fra en 3-dagers testperiode i oktober 2005. ABM-
utvikling og Telenor R&D har sammen hatt ansvar for testopplegget, mens analyser og 
rapportering er gjort som to parallelle løp. ABM-utvikling sin evalueringsrapport (Olsson 
2005) har en klar museumsfaglig innfallsvinkel, mens denne rapporten fokuserer mer  på 
allmenne brukerperspektiver.  

Takk for inspirerende samarbeid, ikke minst til pådriver Anders Olsson ved ABM-
utvikling. Spesiell takk til Tove Søreide ved NDR for mot og vilje til å sette nye ideer ut i 
livet og for å gjøre det mulig å drive anvendelsesorientert forskning i et levende miljø blant 
fagfolk og publikum.  

 

 

Trondheim/Tromsø, desember 2005. 
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1 Innledning 

Mange aktører innen kunst og kultur utvikler nå IKT-baserte guider, og det er et vidt 
spekter av teknologiske løsninger som prøves ut. Noen baseres på utlån av terminaler. Dette 
gjelder særlig PDA1-baserte løsninger hvor utbredelsen blant publikum ennå er forholdsvis 
begrenset. Dette innebærer relativt store utgifter for aktørene, både mht investeringer og 
administrasjon av utlån. For publikum betyr slike ordninger at de må innrette seg etter 
aktørenes åpningstider, og lån av terminal – og tilbakelevering etter bruk – representerer en 
ekstra terskel for bruk av slike løsninger. Andre aktører vurderer løsninger basert på mobil-
telefoner som mer hensiktsmessige. Tjenester som utvikles på denne plattformen vil kunne 
benyttes uavhengig av åpningstider og aktørenes tilbud for øvrig. 

Det har imidlertid vist seg at denne type tjenester lar vente på seg. Noe av årsaken ligger i 
at slike tjenester ikke er så lett å få øye på for publikum og at det kan være vansker knyttet 
til initiering av dem. Telenor har tro på at posisjoneringsteknologi kan bidra til å forenkle 
oppdagelse og initiering av denne type mobile tjenester, og har i den forbindelse lansert 
konseptet mGuide™. mGuide™ kan betraktes som en utviklingsplattform for guide-
tjenester, og er spesielt tiltenkt tjenester som krever høy båndbredde, mao tjenester for 3G-
nettet. Konseptet legger til rette for en klar arbeidsdeling mellom aktørene, hvor 
distribusjon av innhold basert på innhentet brukerposisjon er teleoperatørenes ansvar, og 
produksjon og vedlikehold av innhold er kultur/turist-aktørenes ansvar. Betegnelsen er søkt 
varemerket. 

Gjennom mGuide-prosjektet har Telenor R&D deltatt i utvikling av 3 demonstrerbare 
guidetjenester. Tjenesten i Nidarosdomen ble prøvd ut i 2004, mens tjenestene i Nobels 
Fredssenter2 i Oslo og Erkebispegården3 i Trondheim ble testet i 2005. Denne rapporten 
fokuserer på tjenesten i Erkebispegården. Den omtales i fortsettelsen som ErkeGUIDEN.  
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Figur 1.1:  Prosjekter og aktører knyttet til utvikling av ErkeGUIDEN. 
                                                      
1 Personal Digital Assistent – liten håndholdt PC. 
2 http://www.nobelpeacecenter.org/ 
3 http://www.nidarosdomen.no/erkebispegarden/ 
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Det er flere aktører som gjennom de to prosjektene mGuide og Nordic Handscape Norge 
har jobbet sammen for å få fram ErkeGUIDEN (figur 1.1). Begge prosjekter ønsket å prøve 
ut løsninger under reelle forhold og med reelt publikum. Med flere aktører involvert ble 
målsettingen for testen noe differensiert. For Telenor var det interessant å få en teknisk test 
av løsningen, men like viktig var det å få publikumsreaksjoner på denne type tjenester og få 
erfaring med hvordan lokasjonsbasert posisjonering påvirker brukeraksept og bruker-
opplevelse. Ettersom ErkeGUIDEN var tilrettelagt for det relativt nyetablerte 3G-nettet, var 
testen også interessant fra et rent nettsentrisk ståsted. Radionor Communications4, som 
leverer posisjoneringsmodulen RadioEye (se kapittel 2 for nærmere beskrivelse), var 
opptatt av å få opp en demonstrator og se at den spilte sammen med mobilnettet og fungerte 
under reelle forhold. På museumsfaglig side var ABM-utvikling5 sammen med Nidaros 
Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR)6 pådriver for utvikling av innhold til guiden. 
Denne satsingen inngikk i Nordic Handscape7 som er et samordnet nordisk prosjekt, initiert 
og finansiert av Nordisk Ministerråd. Nordic Handscape avsluttes i 2005 og har hatt som 
formål å undersøke og utvikle løsninger som formidler kulturarven ved hjelp av mobil-
teknologi. Utvikling av ErkeGUIDEN var eneste norske bidrag i prosjektet. Som innholds-
produsent var firmaet Klipp og Lim AS8 engasjert. Dette firmaet eksperimenterer med ulike 
former for formidling, og ser ethvert oppdrag som en mulighet for faglig og markedsmessig 
utvikling.  

Utvikling og utprøving av ErkeGUIDEN hadde dermed et teknologisk utgangspunkt, et 
museumsfaglig utgangspunkt og et innhold-/formidlingsmessig utgangspunkt. Dette gav – 
som et minste felles multiplum – følgende todelte målformulering for utprøving av 
løsningen: 

1) Vurdere hvorvidt ErkeGUIDEN gjennom en alternativ formidlingsform bidrar 
til å gjøre Erkebispegårdens historie lettere tilgjengelig, og   

2) vurdere hvordan den tekniske løsningen fungerer i så måte. 

Om positivt utslag kunne påvises, var det selvsagt interessant å stadfeste hvilke elementer 
ved løsninger som bidro mest til dette. Fra alle parter var det et ønske om å forstå hva som 
eventuelt fascinerte ved tjenesten, og om bruk fører til endret adferd eller endrede 
holdninger.  

1.1 Tilbakeblikk 

Allerede i 2002 hadde NDR klar en lydguide for besøkende i Nidarosdomen. Initiativet ble 
tatt på bakgrunn av manglende guidekapasitet i toppsesongen og ut fra kirkerommets 
begrensninger i forhold til antall samtidige guidinger. I toppsesongen kan det være 2-3000 
besøkende i kirken og man kan maks ha 4 guidninger samtidig. Pga restaureringsarbeid er 
det tidvis mye støy, både ute og inne, og dette er en vedvarende situasjon. I tillegg bidrar 
guidene til å skape en del støy. Dette gjorde det spesielt interessant å utvikle løsninger hvor 
lydklipp kanaliseres via mobile terminaler og headset.  

NDR valgte å utvikle en museumsguide på en PDA. Til PDAen hørte et sett hodetelefoner. 
Guiden gir publikum informasjon om noen av statuene som befinner seg høyt oppe på 
Nidarosdomens vestvendte fasade (Vestfronten), men fokuserer i hovedsak på det som er 
inne i kirken. Brukeren orienteres ved hjelp av oversiktskart på PDA-skjermen og kan velge 
lydklipp ved å markere med pekepenna på den trykkfølsomme skjermen. Guiden 
                                                      
4 http://www.radionor.no/ 
5Statens senter for arkiv, bibliotek og museum.  http://www.abm-utvikling.no/ 
6 http://www.nidarosdomen.no/bygghytten/ 
7 http://www.nordichandscape.net/ 
8 http://www.klippoglim.no/ 
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inneholder oppleste tekstbrokker, orgelmusikk, kirkeklokker og "bakgrunnsmusikk". 
Innholdet ble produsert av NDR og tilrettelagt av Klipp og Lim AS. PDA-løsningen er 
fortsatt i bruk og tilbyr besøkende en omvisning som tar ca 30 minutter. Da PDAer ikke er 
særlig utbredt blant folk, har man satset på utlån av terminaler. Upublisert materiale fra en 
brukerundersøkelse gjennomført av NDR i mars/april 2003 viser godt fornøyde brukere 
(Søreide 2003). Undersøkelsen baseres på kommentarer fra 350 brukere. Man har imidlertid 
vært plaget med at låntakere ikke har levert tilbake terminalene og har derfor måttet 
begrense utlånsordningen. I dag har man ca 20 terminaler til rådighet og publikum kan låne 
disse i 2 timer for kr 50.  

Telenor R&D var ikke involvert i utvikling av denne første versjonen. Det var de imidlertid 
da en versjon 2 ble realisert i 2003 hvor den eksisterende PDA-løsningen ble utvidet med 
lokasjonsbasert posisjonering. I tillegg ble det laget en løsning for mobiltelefon. Publikum 
fikk nå presentert lydfilene avhengig av hvor i kirken de befant seg. Oppe ved døpefonten 
fikk de eksempelvis avspilt informasjon om denne. Foruten Telenor R&D bidro Klipp og 
Lim, Radionor Communications, Ericsson og Abelia Innovasjon i utviklingsarbeidet. Se 
Wang et al (2005) for detaljer. Løsningen er ikke tilgjengelig for publikum i dag. 

ErkeGUIDEN som presenteres i denne rapporten, bygger teknisk sett på disse løsningene. 
Innhold og design er bygget opp fra grunnen, og fokus er altså flyttet fra kirkebygget til 
Erkebispegården, som altså ligger tett Nidarosdomen og til sammen utgjør et bygnings-
messig og kulturhistorisk hele. Detteskifte av fokus skyldes delvis restriksjoner mht 
tekniske installasjoner i kirken, men også et ønske fra NDR om å utvikle Erkebispegården 
som attraksjon. Nidarosdomen har besøkstall på ca 400.000 i året, mens bare 50.000 finner 
det verdt å besøke Erkebispegården. Dette skjer til tross for at inngangbilletten er felles for 
de to attraksjonene. For begge attraksjonene gjelder det at mange gjester kommer på 
tidspunkter hvor åpningstidene er begrenset. De har reist 100 mil, møter stengte dører og 
blir følgelig skuffet! ErkeGUIDEN er innholdsmessig utviklet for utendørs bruk og for å 
kunne gi et innblikk i bygningenes historie og museets severdigheter fra utsiden, både i og 
utenom museets åpningstid.  
På dette tidspunkt kom ABM-utvikling med Nordic Handscape-prosjektet inn i bildet. De 
ønsket samarbeid med en institusjon med lyst og vilje til å formidle kulturarven på en ny og 
spennende måte. Med Klipp og Lim AS som erfaren tilrettelegger av innhold på mobile 
terminaler og Telenor R&D som teknisk ansvarlig har ABM-utvikling ledet arbeidet for å 
få fram ErkeGUIDEN. ABM-utvikling har sammen med Telenor R&D utarbeidet et 
opplegg for å teste guiden under reelle forhold med vanlige folk som testbrukere (se 
kapittel 3). Mandag 10. oktober 2005 var infrastruktur på plass i borggården og guiden var 
klar til bruk. Resultatene presenteres i kapittel 4, med påfølgende diskusjon i kapittel 5. 
Adresseavisens dekning av forsøket er lagt ved (Vedlegg 2). 
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2 ErkeGUIDEN 

Erkebispegården i Trondheim er i dag et stort "museumssenter", - et sted hvor man kan se 
og oppleve viktige deler av Trondheims og Norges historie. Lengst i syd ligger det nye 
museet som ble åpnet i 1997. Nordfløyen er fra 1160-årene, der kan man bl.a. se den store 
hallen der erkebiskopen tok imot sine gjester og også hvor han bodde. I Rustkammeret/ 
Hjemmefrontmuseet kan man studere forsvaret av Norge fra de eldste tider helt fram til 
1945. I sommerhalvåret fylles borggården av mange besøkende, og under de årlige 
Olavsfestdagene er den en viktig møteplass - med historisk marked, teater og konserter.  

ErkeGUIDEN er laget for å gi besøkende et alternativ til en innendørs omvisning. Dette er i 
praksis en WAP-side som publikum selv laster ned på mobiltelefonen og hvor brukeren 
med enkle tastetrykk kan navigere mellom et 30-talls lydfiler, videosnutter og tekst/bilde-
presentasjoner. Det er lagt til rette for informasjons-”push” ut fra brukerens posisjon i 
borggården, men løsningen kan også nyttes uten denne funksjonaliteten. 

2.1 Teknisk løsning 

ErkeGUIDEN er en lokasjonsbestemt tjeneste basert på mGuide™-konseptet og tilrettelagt 
for 3G-nettet.  

 

 

Figur 2.1:  Teknisk plattform for ErkeGUIDEN, basert på elementer i mGuide™-konseptet.  
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Selve løsningen er todelt (jf. figur 2.1): 

- Tekst og bilder er produsert og lagt ut på en standard Apache webserver. Lydklipp 
og videoer er kodet etter 3GPP standarden og lagt ut på en standard Apple Darwin 
streaming-server.  

- Funksjonalitet tett knyttet til telenettet, er i størst mulig grad implementert i 
Telenors rammeverket CSF9. Herunder hører funksjonalitet som gjør det mulig for 
brukeren å oppdage tjenesten og for turistaktøren å få betalt for tjenesten. Her 
nyttes CPA10-løsningen i CSF, som er implementert og driftes fra PATS-laben11 
ved Telenor R&D i Trondheim. 

mGuide™ kan betraktes som et sett underliggende tjenester som til sammen utgjør et 
rammeverk for produksjon og drift av lokasjonsbaserte, mobile tjenester. mGuide™ stiller 
ingen krav til hva slags teknologi som benyttes til posisjonering eller hva slags bæretjeneste 
som nyttes. Innhold og tjenester kan formidles automatisk til terminalen (push) eller etter 
forespørsel (pull) fra brukeren. 

Sett fra turistaktørens ståsted vil konseptet kunne ta seg av administrative og forretnings-
messige oppdrag knyttet til bruk av guiden. Slike oppdrag kan for eksempel være avregning 
for bruk av guiden, med splitt for eventuelle samarbeidsparter, eller det kan være statistiske 
beregninger som sikrer attraksjonseier oversikt over bruk og bruksmønster. Dette kan i sin 
tur gi grunnlag for ytterligere forbedring av tjenesten. 
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Figur 2.2:  Overordnet arkitektur for ErkeGUIDEN (Sund et al 2005). 

 
                                                      
9 Common Service Framework – tjenesteplattform for mobile tjenester som nyttes i Telenor 
10 Content Provider Access –grensesnitt mellom leverandører av innhold og teleoperatør for bruk av 
operatørens faktureringssystem 
11 Programme for Advanced Telecom Services –distribuert labmiljø utviklet i samarbeid mellom NTNU, HP 
Invent, Ericsson og Telenor, med finansiell støtte fra NFR. 
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ErkeGUIDEN baserer posisjoneringen på WLANSIM12-kort i brukerens mobiltelefon og 
WLAN RadioEye13 (jf. figur 2.2). ”Øyet” måler klientens vinkel i forhold til øyet og 
beregner posisjon ut fra det. I dette tilfellet er klienten brukeren ute på gårdsplassen med 
mobiltelefon i hånda. Identiteten til brukeren er knyttet til adressen/identiteten til 
WLANSIM-kortet i mobiltelefonen. Dette er en ny type SIM-kort med innebygd 
radiosender som står i forbindelse med et lokalt trådløst nett. Dette kortet er utviklet av 
Telenor R&D og Radionor Communications og ble patentert i 2003/2004. 

Når senderen i mobiltelefonen er aktiv, vil signaler fanges opp av lyttestasjoner i radio-
øyene. I Erkebispegården er det utplassert 4 slike øyne som hver dekker en sone i gården 
(se figur 2.3). Hvis bruker velger å ha WAP-push er aktivert på sin mobiltelefon, leveres 
den WAP-side som er relevant for brukerens fysiske plassering på borggården. Innholdet 
presenteres ved hjelp av mobilens nettleser og mediaavspiller.  

          

Figur 2.3:  Erkebispegården dekkes av 4 radioøyne festet høyt oppe på veggen av 
bygningene. Soner hvor de respektive øyene er virksomme, er markert med gult. 

                      

ErkeGUIDEN vil også kunne fungere på mobiltelefoner med ordinært SIM-kort, men da 
uten mulighet for posisjonering og push av informasjon. For en mer detaljert beskrivelse av 
den tekniske løsningen, se Sund et al (2005). 

2.2 Design og innhold 

ErkeGUIDEN er gitt en enkel og stram innpakning. En stilisert framstilling av Erkebispe-
gården med de fire fløyene går igjen for å gi oversikt. En silhuett av Nidarosdomen er 
plassert  i bakgrunnen for å øke gjenkjennbarheten og sikre at brukeren  orienterer seg i 
riktig himmelretning (se figur 2.4). Ulike ikoner er brukt for å hjelpe brukeren til å vurdere 
hva som skjuler seg bak valgmulighetene. 

                                                      
12 Wireless Local  Area Network, Subscriber Identification Module 
13 Cordis RadioEye – hardware-modul med avansert antenneteknologi.  
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Innholdet er organisert etter gårdens 4 hovedfløyer. Når en bruker kommer inn i den nordre 
delen av gårdsplassen, den som grenser mot inngangspartiet til Middelalderfløyen og som 
ligger nærmest Nidarosdomen, vil oversiktsmenyen til informasjon om Middelalderfløyen 
bli pushet på brukeren (forutsatt at WAP-push er aktivert). Derfra navigerer han videre og 
velger selv hvilke informasjonsbolker (tekst/bilder, lydklipp eller videoklipp) han vil se 
nærmere på. 

 

                  

Figur 2.4:  Valgmuligheter på nest øverste nivå (til venstre) og ulike ”fortellinger” fra 
Erkebispegårdens historie. 
 

Det første skjermbildet gir brukeren tre valg: 1) introduksjon, 2) Erkebispegårdens historie 
og 3) velkommen inn. De to første valgene aktiverer en side med lyd- og videosnutter, 
mens det tredje presenterer brukeren for nok en meny (se figur 2.5). Brukeren velger ved å 
bruke joysticken, og man kan gå tilbake ved hjelp av en ”forrige” funksjon (se figur 2.4). På 
mange telefoner er skjermen så liten at brukeren må skrolle for å få fram skjermbildene slik 
de framstår i figur 2.4 og 2.5.  

Det innhold som brukeren blir presentert for gjennom ErkeGUIDEN er produsert av NDR i 
samarbeid med Klipp og Lim AS. Sistnevnte aktør har utviklet designet og gjort nødvendig 
tilrettelegging av innholdet. Dette har resultert i til sammen 50 oppslagssider. Fem av disse 
er på engelsk. Guiden er mao tilgjengelig i en noe forkortet utgave på engelsk. Brukeren har 
tilgang til 5 ulike oversiktskart over Erkebispegården, 55 bilder fra utstillingene inne i 
bygningene, 26 lydklipp og 14 videoklipp. Lengden på lydklippene varierer fra 30-180 
sekunder (gjennomsnitt på 72 sekunder), mens videoklippene varierer fra 24-150 sekunder 
(gjennomsnitt på 40 sekunder). Det faglige innholdet er kvalitetssikret av museumsfaglig 
personell ved NDR. 
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Figur 2.5:  Oversikt over ”hovedsidene” og strukturen i ErkeGUIDEN (Olsson 2005).  
 

Det ble også tilrettelagt lydfiler hvor historiske personer i utstillingen presenterer seg selv i 
jeg-form. Lydklippene er lest inn av skuespillere. Disse lydfilene var tilgjengelige fra 
ErkeGUIDEN slik den fungerte på gårdsplassen, men var tiltenkt ekstra effekt ved 
avspilling rett ved den enkelte figuren inne i skulptursamlingen (se figur 2.6). I kapittel 4 er 
disse lydfilene omtalt som ”hodene som snakker”. En fyldigere presentasjon av innholdet i 
ErkeGUIDEN finnes i Olsson (2005).  

 

Figur 2.6:  Fra skulptursamlingen hvor ”hodene som snakker” er plassert.  
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3 Forsøksdesign 

Utprøving av ErkeGUIDEN ble gjennomført på dagtid i perioden 10-12. oktober. Mens 
forsøket pågikk var det tidvis sommerlige tilstander, og for et forsøk utendørs på disse 
breddegrader – hvor tilfeldige forbipasserende skulle inviteres med som forsøkspersoner – 
har dette faktisk stor betydning! Til sammen var det 90 personer som prøvde ErkeGUIDEN 
og som i etterkant fylte ut et spørreskjema.  

3.1 Spørreskjema 

Spørsmålene skulle dekke samarbeidspartenes ulike interesser: brukeraspekter, tekniske 
aspekter og museumsfaglige aspekter. Noen spørsmål ble tatt inn for å kunne gjøre 
sammenlikninger med andre satsinger innen Nordic Handscape-prosjektet. Spørsmål 
knyttet til bruksnytte, brukervennlighet og bruksglede er delvis gjenbruk av spørsmål brukt i 
evaluering av en kartbasert turistguide for mobiltelefon (Evjemo et al 2005), hvor enkelte 
spørsmål er hentet fra Pedersen & Nysveen (2002), som igjen er basert på Davis (1989). 

Når nytteaspektet brukes er det i to noe ulike betydninger. I noen tilfeller er man opptatt av 
nytte for den besøkende og i andre sammenhenger er nytteaspektet knyttet til museet eller 
attraksjonen. Nytte for den enkelte favner forhold som enkel tilgang til museet (for 
eksempel tilgang utenom ordinære åpningstider), innsyn i museets samlinger på ønsket nivå 
og formidlingsform, og valgmulighet mht til totalt tidsforbruk og den rekkefølge samlingen 
presenteres (Stenvold et al 2005). Noen av disse forholdene er belyst gjennom direkte 
spørsmål. Spørreskjemaet inneholder også spørsmål som tvinger informanten til å sammen-
likne bruk av ErkeGUIDEN med tradisjonelt museumsbesøk, for på den måten å få 
inntrykk av opplevd nytte. Når det gjelder nytte for museet regner vi med at det som inngår 
i den overordnede målformuleringen – ErkeGUIDEN skal bidra til å gjøre Erkebispe-
gårdens historie lettere tilgjengelig og styrke interessen hos nye grupper – nettopp ivaretas 
om brukeren opplever nytteverdi. Ettersom løsningen ble testet av flere med museumsfaglig 
bakgrunn, er det grunn til å tro at resultatene favner det doble nytteaspektet.  

Spørreskjemaet er utarbeidet med tanke på at det skulle fylles ut utendørs og at det til dels 
var tilfeldig forbipasserende som skulle i aksjon. Det ble derfor viktig å holde antall 
spørsmål innefor en tidsramme på anslagsvis 10-15 minutter. 

Forventninger og brukserfaringer kan forventes å variere på bakgrunn av alder, kjønn, 
utdanning og erfaring med bruk av mobiltelefoner. Denne type spørsmål ble derfor lagt inn. 
Det har også vist seg at brukeraksept og adopsjon av nye tjenester har sammenheng med 
brukers tiltro til egne ressurser. I den sammenheng er noen spørsmål formulert etter mal fra 
tidligere studier av self-efficacy (Bandura 1982, Compeau & Higgins 1995, Taylor & 
Todds 1995; Pedersen & Nysveen 2002; Pedersen & Nysveen 2003; Pedersen et al 2003).  

Flere av spørsmålene er formulert som påstander som informantene skal vurdere etter en 5-
punkts Likerts skala. Det ble diskutert hvorvidt en 4-punkts skala eller en 5-punkts skala 
skulle brukes. En 4-punkts skala vil i motsetning til en 5-punkts skala tvinge fram en 
markert holdning fra informanten, selv om han skulle være sånn middels enig i utsagnet 
eller var usikker. Dette ønsket vi ikke. Svakheten ved en 5-punkts skala er imidlertid at det 
er vanskelig å tolke den egentlige beveggrunnen for de som svarer med en 3-er. Verdien 3 
favner de som er middels enig og sannsynligvis også de som er i tvil eller ikke har noen 
klar mening om utsagnet. En alternativ løsning var å introdusere en mulighet for å svare 
”Vet ikke”. Dette ble ikke gjort fordi vi ønsket å begrense skjemaets omfang og bevare en 
enkel struktur på det, men også for å legge et visst press på informanten om å tenke seg om 
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og ikke velge den enkle ”Vet ikke”-løsningen for ofte. Spørreskjemaet finnes som vedlegg 
bakerst i rapporten (Vedlegg 1). 

3.2 Rekruttering av brukere 

I et forsøk av denne typen burde testbrukeren plukkes tilfeldig fra mengden av folk som 
passerer gjennom borggården eller eventuelt befinner seg i området rundt Domkirken og 
Erkebispegården. I oktober måned er turistsesongen for lengst over og det er begrenset hvor 
mange trondhjemmere som har sin daglige vandring over borggården. Det ble derfor 
besluttet å forhåndsrekruttere testkandidater. Kontakt med lærere ved Adolf Øien videre-
gående skole gav positiv respons. De så dette som et flott supplement til undervisningen og 
flere elevgrupper ble booket inn på dag 2 og 3. I tillegg var det naturlig å invitere museums-
faglig personell og øvrige tilsatte i og ved Erkebispegården. Ut over dette foretok prosjekt-
medarbeiderne aktiv rekruttering av folk som spaserte over borggården i det tidsrom 
forsøket varte.                                 

3.3 Gjennomføring 

En siste gjennomgang av systemet på morgenen første testdag avdekket ustabile nettforhold 
(se pkt 4.5). Dette resulterte i at nettleseren hang seg opp og telefonene i mange tilfeller 
måtte restartes. For å unngå ytterligere uforutsigbare avbrudd for brukeren ble det besluttet 
å kjøre testen uten bruk av den automatiske posisjoneringen og WAP-push (jf. pkt 2.1). 
Tekniske tester hadde også vist at 3G-dekningen var for dårlig innendørs, slik at 
utprøvingen i sin helhet ble gjort utendørs.  

 

 

Figur 3.1:   Testbrukere i aksjon i borggården. Foto: Adresseavisen.  

 

Ettersom løsningen i utgangspunktet krever SIM-kort av typen WLANSIM (jf. pkt 2.1) var 
forsøket basert på utlån av telefoner. Man hadde 6 terminaler til disposisjon: 2 Nokia 6630 
og 4 Sony Ericsson K600i. Med Sony Ericsson telefonene fulgte headset av relativt god 
kvalitet (KOSS hodetelefoner påloddet SE kontakt og ledning), mens de som fikk utdelt 
Nokia måtte greie seg med et standard handsfree-set. 

Informantene ble mottatt i grupper på 5-8 personer. De ble gitt en kort introduksjon om 
prosjektet og ErkeGUIDENs virkemåte før de fikk utdelt telefon og headset og sluppet til 
på velkomstsiden. Det var hele tiden prosjektmedarbeidere til stede som kunne svare på 
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spørsmål og tre støttende til. Informantene bestemte selv gangen gjennom systemet og 
rundet av etter eget ønske. Noen var ferdige etter 10 minutter, mens enkelte holdt det 
gående i 30-40 minutter. De fleste brukte ca 20 minutter på forsøket.  

Umiddelbart etter utprøvingen ble informantene geleidet til et bord ute på borggården for 
utfylling av spørreskjema. Dette tok mellom 10 og 20 minutter. Prosjektmedarbeider var til 
stede for å svare på spørsmål og sjekke at alle spørsmål ble besvart. Som takk for innsatsen 
fikk informantene 2 flakslodd à kr 25. 
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4 Resultater 

Brukererfaringene er basert på utfylte spørreskjema fra 90 informanter. I tillegg til spørre-
skjemaene ble det i etterkant av forsøket gjort intervjuer av representant for NDR og for 
Klipp og Lim AS. Synspunkter fra disse samtalene kommer fram under pkt 4.3 og 4.4.  

4.1 Om informantene 

Skoleelevene utgjør omtrent halvparten av samplet (tabell 4.1). Dette forklarer den lave 
gjennomsnittsalderen (28 år), og at fordelingen av antall informanter i de ulike alders-
kategorier er ujevn (tabell 4.2). Da markedsføring av mobile tjenester i mange sammen-
henger tilpasses målgruppens alder, har vi likevel valgt å gjøre alder til en viktig 
innfallsvinkel i dette studiet. Videre vil vi se på informanter med museumsfaglig tilhørighet 
spesielt (i noen tilfeller utelates de fra analysene). Dette gjør vi fordi denne gruppen har helt 
spesielle forutsetninger for å vurdere museumsrelaterte tjenester, samtidig som det er grunn 
til å tro at de på enkelte spørsmål svarer mer ”på vegne av publikum” enn på egne vegne (se 
pkt 4.3). Gjennomsnittsalderen for informanter med museumsfaglig tilhørighet var 44 år. 

Blant skoleelevene og de museumstilsatte var det flest kvinner, mens forholdet var motsatt i 
gruppen ”andre”. De aller fleste informantene var norske, bare 7 % var utenlandske. 

Tabell 4.1:  Kjønnsfordeling og gruppetilhørighet. Prosent. N=90. 

Kategori Andel Kvinner Menn 
Skoleelever 54 34 14 
Museumsfaglig tilhørighet 16 13 2 
Andre 30 11 24 
Total   100 59 41 
 

Tabell 4.2:  Aldersfordeling. Prosent. N=90. 

 Andel 
Under 20 år 51 
20-34 år 20 
35-49 år 17 
50 år eller eldre 12 
Gjennomsnittsalder 28 år 
 

4.1.1 Erfaringer med bruk av mobiltelefon 

92 % av informantene har egen mobiltelefon og de bruker den hovedsakelig til samtaler og 
til å sende SMS (tabell 4.3). Multimedia-meldinger (MMS) nyttes av ca halvparten, mens 
Internett-baserte tjenester har begrenset bruk. Når det gjelder lesing av nyheter er resultatet 
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i overensstemmelse med TNS Gallup sin undersøkelse fra september 200514, mens de er 
noe lavere enn tilsvarende resultater blant turister i Lofoten sommeren 2005 (Evjemo et al 
2005). For bruk av MMS er forholdet motsatt, noe som åpenbart skyldes det store innslaget 
av unge informanter i denne undersøkelsen. Dette underbygger den allmenne oppfatning i 
dag at bruk av MMS er et særskilt ungdomsfenomen og at bruk av Internett-baserte 
tjenester ennå ikke har tatt helt av.  

Tabell 4.3:  Informantenes bruk av mobiltelefon. Verdi angir antall informanter. N= 88.  

Utvalg Samtaler SMS MMS Leser 
nyheter 

Søker 
informasjon 

Betaling 

Alle  85  85  43  10  4  3  

   Menn  35 34 13 5 1 2 

   Kvinner  50 51 30 5 3 1 

Under 20 år  44 45 33 7 1 2 

20-34 år  17 18 6 2 1 1 

35-49 år  13 12 3 1 2 0 

50 år eller eldre  11 10 1 0 0 0 
 

Tiltro til egne ferdigheter kan ha betydning for hvordan nye tjenester mottas. Blant de unge 
under 20 år mener 82 % at de kjenner egen mobiltelefon godt (enige eller delvis enige i 
påstanden), mens tiltroen til egne ferdigheter for gruppen 20-34 år og 35+ ligger på 
henholdsvis 55 % og 28 % (basert på tabell 4.4) 

Tabell 4.4:  Informantenes tiltro til egne ferdigheter – kjennskap til egen mobiltelefon. 
Verdi angir antall informanter. N=88. 

Jeg kjenner alle funksjoner på min 
egen mobiltelefon 

Uenig Enig

Alle (88) 7 8 19 29 25 

     Menn (36) 3 7 6 10 10 

     Kvinner (52) 4 1 13 19 15 

     Under 20 år (45) 0 2 6 18 19 

     20-34 år (18) 1 3 4 7 3 

     35-49 år (14) 2 2 7 2 1 

     50 år eller eldre (11) 4 1 2 2 2 
 

Det er imidlertid ikke slik at de opplever seg selv som avanserte brukere av mobiltelefoner, 
i alle fall ikke sammenliknet med sin nærmeste omgangskrets (tabell 4.5). Dette kan 
selvsagt bety at man omgås mennesker som på mange måter er lik dem selv – også mht til 
telefonbruk. Vi har dessuten en større ansamling av svar i midtskiktet. Dette kan tolkes dit 

                                                      
14 Undersøkelse fra september 2005 viser at 10 % av de spurte bruker minst en mobil innholdsleverandør (VG, 
Aftenposten, Dagbladet, Nettavisen, TV2, andre) i løpet av en uke. Andel menn er 14 %, kvinner 7 %. 

 
14  -  Telenor FoU R 41/2005 
   



 Opplev Erkebispegården med mobilen! Lokasjonsbasert...  
 

hen at man ikke riktig vet, eller at man i forhold til noen venner er en avansert bruker og i 
forhold til andre ikke er det.  

Tabell 4.5:  Informantenes tiltro til egne ferdigheter – sammenlikning med andre. Verdi 
angir antall informanter. N=88. 

Sammenliknet med mine venner 
bruker jeg mange mobiltjenester 

Uenig Enig

Alle (88) 24 23 26 10 5 

     Menn (36) 11 11 8 5 1 

     Kvinner (52) 13 12 18 5 4 

     Under 20 år (45) 8 10 15 7 5 

     20-34 år (18) 4 7 4 3 0 

     35-49 år (14) 8 2 4 0 0 

     50 år eller eldre (11) 4 4 3 0 0 
 

4.2 Brukeropplevelse 

Mobilnettet fungerte ikke optimalt de dagene utprøvingen pågikk. Perioder med manglende 
nettkontakt og uforholdsmessig lange overføringstider gjorde det vanskelig å bruke Erke-
GUIDEN, og brukeropplevelsen ble for mange preget av dette. De fleste greide likevel å 
fokusere på tjenestens funksjonalitet og innhold, og vi har i presentasjon av bruker-
reaksjonene lagt vekt på informantenes mange interessante observasjoner i henhold til disse 
og filtrert bort kommentarer om nettverksproblemer. De tekniske problemene blir belyst i 
pkt. 4.5.  

4.2.1 Totalvurdering 

Informantene var jevnt over positive til konseptet. De syntes å være noe overrasket over 
hva som kan formidles over mobilnettet og vises på mobile terminaler, og for mange var 
dette første gang de opplevde mediet brukt på denne måten. Dette kan ha bidradd til å farge 
uttalelsene i positiv retning. På den annen side skulle man forvente at de mange tekniske 
problemene gav en negativ grunntone til vurderingen. Følgende uttalelser illustrerer den 
positive mottagelsen, samtidig som de understreker betydningen av en teknisk 
velfungerende tjeneste:       

”Det var kjempebra å få info på telefonen.” 

”Det MÅ funke prikkfritt!” 

”Veldig bra … når det virker.” 

”Dette var sprekt. Tror ikke det konkurrerer ut guidene – her er du om kvelden. 
Hva med å ha slik info ved severdighetsskilt?” 

”Tror det største potensialet ligger i bruk av lydfiler, gjerne supplert med foto eller 
illustrasjoner. Noe tekst er OK, men lange tekster er bedre å lese i trykksak. 
Spennende muligheter!”  

”Liker konseptet, men det må virke! Jeg er av den sorten som ikke liker å lese – fint 
å få fortalt historier.” 
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Det siste sitatet, tilhørende en mann i midten av 20-årene, peker på en interessant side ved 
denne type tjenester: Når historien fortelles vha lydklipp, bilder og videoklipp er ikke 
leselyst og leseferdigheter avgjørende for om budskapet når fram.  

4.2.2 Vurdering av nytte 

Påstandene i tabell 4.6 belyser direkte eller indirekte det vi kan betrakte som nytteverdi i 
denne sammenhengen (jf. pkt 3.1). Påstand 1 i tabellen ”For meg var dette et fullverdig 
museumsbesøk” var ment å provosere til kritisk refleksjon over hva ErkeGUIDEN faktisk 
hadde bidradd til. Majoriteten av svarene havnet imidlertid midt på treet (tabell 4.6). Dette 
kan tolkes som om de er litt under middels enig i påstanden eller som om de ikke riktig vet 
hva de skal mene (et utfall som for så vidt belyser metodens svakhet, jf. pkt 3.1).  

Tabell 4.6: Vurdering av nytte. Verdi angir antall informanter. N=89/88/87/87/87/86/88. 

Påstand Uenig  Enig 

For meg var dette et fullverdig museumsbesøk 15 18 28 20 8 

Jeg er mer nysgjerrig nå enn før på historien bak bygningene 5 8 25 27 23 

Det var enkelt å relatere inform. til de faktiske bygninger 6 13 17 24 27 

Jeg savnet mulighet til å stille spørsmål underveis 21 21 24 8 13 

Jeg savnet mulighet til å dele guidingen med andre underveis 24 17 13 19 14 

Jeg vil bruke en slik guide på nytt om anledningen byr seg 1 3 20 22 40 

Jeg vil anbefale denne type guider til andre 1 6 15 25 41 
 

På spørsmål om eventuelle gjenbruk av slike guider og anbefalinger til andre, er resultatet 
ubetinget positivt (tabell 4.6). Dette er spørsmål som til dels påvirkes av tekniske problemer 
(tabell 4.7). En evaluering av et teknisk stabilt system ville sannsynligvis gitt en over-
veldende positiv uttelling på nettopp disse spørsmålene.  

Tabell 4.7: Vurdering av nytte. De 14 informantene som ikke opplevde tekniske problemer 
er skilt ut. Prosent, angir helt/delvis enig i påstand. For Alle gjelder 
N=87/88/88/89/86/87/87. 

Påstand 14 Alle 

Det var enkelt å relatere informasjonen til de faktiske bygninger 100 59 

Jeg vil anbefale denne type guider til andre 100 75 

Jeg er mer nysgjerrig nå enn før på historien bak bygningene 79 57 

For meg var dette et fullverdig museumsbesøk 50 32 

Jeg vil bruke en slik guide på nytt om anledningen byr seg 69 72 

Jeg savnet mulighet til å stille spørsmål underveis 21 24 

Jeg savnet mulighet til å dele guidingen med andre underveis 23 38 
 

Ved å skille ut informanter med få tekniske problemer (14 informanter som det 
framkommer av tabell 4.7), ser vi at dette aspektet påvirker vurderingen av tjenesten. 
Informantene har altså vurdert systemets virkemåte under testen like mye som dets 
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potensial som museumsguide (og det var for så vidt dette de var bedt om å gjøre). Noen har 
relativt greit filtrert bort nettproblemene: 

”Det var litt dårlig dekning og den stoppet opp til tider. Men ellers fungerte det 
veldig bra. Fikk et godt inntrykk av gården.” 

Det skal imidlertid bemerkes at i denne gruppen på 14 var det hele 9 skoleelever, altså de 
som tilhørte aldersgruppen under 20 år, og kun 1 med museumsfaglig bakgrunn. De unge 
ser altså i større grad enn de eldre bort fra de tekniske problemene. Dette kan skyldes at de 
lettere lar seg fascinere av nye muligheter og dermed er mer overbærende overfor 
teknologiens barnesykdommer. 

Hvordan har så den andre interessante gruppen – nemlig de med museumsfaglig bakgrunn – 
besvart disse spørsmålene? Også her har vi en gruppe på 14 informanter (tabell 4.8). 
Museumsfolk savner mer enn andre muligheten til å dele opplevelsen med andre underveis 
og de anser i mindre grad enn andre at dette var et fullverdig museumsbesøk. Samtidig er 
de mer tilbøyelig til å tro at hjelpemidler som ErkeGUIDEN pirrer nysgjerrigheten og de vil 
også i noe større grad enn andre bruke denne type guider på nytt om anledningen byr seg. 
Dette kan oppsummeres dit hen at de med museumsfaglig bakgrunn – noe mer enn andre – 
ser potensialet i løsningen, men samtidig også er den gruppen som klarest påpeker 
løsningens begrensninger. Se også pkt 4.3. 

Med tanke for at det kan være grupper som var særlig begeistret (eventuelt ikke begeistret) 
for ErkeGUIDEN, ble det gjort ekstra analyser på påstanden ” Jeg er mer nysgjerrig nå enn 
før på historien bak bygningene”, hvor ulike aldersgrupper, inndeling etter informantens 
bakgrunn (skoleelever, museal bakgrunn, andre) og hyppighet av museumsbesøk ble belyst. 
Ingen grupper skilte seg ut og vi kan dermed konkludere med alle disse gruppene 
responderte med økt nysgjerrighet. Vurdering av mulig gjenbruk av denne type guider 
varierer fra 64 – 81 % (enig/delvis enig), og kun et lite mindretall mener de har prøvd dette 
for siste gang (uenig/delvis uenig). Se tabell 4.9. Her er informantene gruppert etter hvor 
hyppig de besøker museer15.  

Tabell 4.8: Vurdering av nytte. De 14 informanter med museumsfaglig bakgrunn er skilt ut. 
Prosent, angir helt/delvis enig i påstand. For Alle gjelder N=88/86/87/87/88/89/87. 

Påstand 14 Alle 

Jeg er mer nysgjerrig nå enn før på historien bak bygningene 69 57 

Jeg vil bruke en slik guide på nytt om anledningen byr seg 79 72 

Jeg savnet mulighet til å stille spørsmål underveis 31 24 

Det var enkelt å relatere informasjonen til de faktiske bygninger 64 59 

Jeg vil anbefale denne type guider til andre 64 75 

For meg var dette et fullverdig museumsbesøk 21 32 

Jeg savnet mulighet til å dele guidingen med andre underveis 21 38 
 

 

                                                      
15 Som et apropos kan nevnes at unge (under 19 år) ligger over gjennomsnittet mht museumsbesøk. Snittet 
dumper ned på et lavmål for gruppen over 19 år. Dette har sannsynligvis sammenheng med at museumsbesøk 
inngår i det obligatoriske skoletilbudet. http://www.ssb.no/emner/07/nos_kultur/nos_d315/tab/tab1.1.html 
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Tabell 4.9: Vurdering av mulig gjenbruk av denne type guider i forhold til generell 
interesse for museer. Prosent. N=85. Uenig=uenig/delvis uenig, Enig=enig/delvis enig. 

Jeg vil bruke en slik guide på nytt om anledningen byr seg: Uenig             Enig  

Hvor ofte besøker du museer eller liknende institusjoner?    

Nesten aldri (24) 0 36 64 

En gang pr år (26) 4 15 81 

En gang pr kvartal (17) 18 12 71 

En gang i måneden (9) 0 22 78 

Oftere (9) 0 22 78 

Total (85) 5 22 73 
 

Det var ikke alle som syntes det var enkelt å relatere innhold i ErkeGUIDEN til bygningene 
rundt seg (tabell 4.6). Dette har helt klart sammenheng med de tekniske problemene (tabell 
4.7), og i kommentarene går det fram at dette reduserte brukerens mulighet til å bevare 
oversikten og få en god og sammenhengende opplevelse (se også pkt 4.2.6): 

”Tekniske problemer overskygget noe av inntrykket, men kanskje en lengre intro 
slik at du får innsikt i hva du har i vente.” 

”Falt ut hele tiden. Fikk kun sett en video/lydklipp før problemer med nedlasting 
startet. Etter restart fungerte kun ett lydklipp før problemer igjen. Det ble ingen god 
sammenhengende opplevelse.” 

Problemer med å relatere innhold i ErkeGUIDEN til de faktiske omgivelser hadde liten 
sammenheng med om de var kjent på stedet og tidligere hadde vært inne i disse bygningene 
(tabell 4.10). Igjen kommer de museumsfaglige inn som en spesiell gruppe. De kjenner 
bygningene godt og burde dermed vært bedre rustet til å se sammenhengen. Resultatene 
tyder på at de med sine detaljkunnskaper stiller større krav til løsningen og viser bare 
marginalt større tiltro enn de øvrige til ErkeGUIDENs evne til å utnytte brukerens 
tilstedeværelse (tabell 4.8). Flere foreslo visning av relevant bilde på skjermen under 
avspilling av lydfil, som mulig forbedring av dette aspektet (se pkt 4.2.3). 

Tabell 4.10: Vurdering av ErkeGUIDENs evne til å utnytte brukerens nærhet til 
attraksjonen, sett i forhold til tidligere besøk i bygningene. Prosent. N=87. 

Har vært inne i disse bygningene tidligere? Ja Nei 

Det var enkelt å relatere informasjonen til de faktiske bygninger   

Uenig / Delvis uenig 19 23 

Middels 25 17 

Delvis enig / Enig 56 60 

Totalt antall (100 %) 27 60 
 

Det å kunne dele opplevelsen underveis kan også ha betydning for hvor fornøyd du er med 
et museumsbesøk og følgelig vil også dette aspektet bidra til en vurdering av en guide-
tjenestes nytteverdi. Her er det vanskelig å få øye på noen tendens i tallmaterialet (tabell 
4.6), men vi ser at gjennomsnittlig færre i de to særgruppene (ikke tekniske problemer og 
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museumsfaglig bakgrunn) savnet denne type funksjonalitet (hhv tabell 4.7 og 4.8). Hvis vi 
vurderer svarene i forhold til informantenes generelle holdning til samvær omkring et 
museumsbesøk, finner vi et visst samsvar (tabell 4.11). Blant de 32 som helst går sammen 
med noen, er det hele 88 % som savner en slik mulighet ved ErkeGUIDEN. Deres holdning 
illustreres ved følgende uttalelse: 

”Hva med å ha markører på veggene og trykke [på mobilen] når du er ved 
markør. Da kan kameraten høre det samme. Vil jo gjerne diskutere det vi ser og 
hører.” 

Tabell 4.11: Vurdering av ErkeGUIDEN i forhold til generell holdning til museums-
opplevelser. Prosent. N=85. Uenig=uenig/delvis uenig, Enig=enig/delvis enig. 

Jeg går helst sammen med flere på museum: Uenig             Enig  

Jeg savnet mulighet til å dele guidingen med andre underveis    

Uenig / Delvis uenig (40) 12 10 78 

Middels (13) 8 15 77 

Delvis evig / Enig (32) 3 9 88 

Total (85) 8 11 81 
 

I undersøkelsen ble det spurt om informantene generelt foretrakk guidete omvisninger 
framfor å gå rundt på egen hånd. Det viste seg at de som i sin alminnelighet ønsket guided 
omvisning i noe større grad enn andre etterlyser mulighet for å dele opplevelser med andre 
underveis og å kunne stille spørsmål (tabell 4.12). Differansen er imidlertid ikke stor. 

Tabell 4.12: De 24 informantene som i sin alminnelighet ønsker å bli vist rundt av en guide 
(helt eller delvis enig i påstand) er skilt ut. Prosent. Angir helt/delvis enig i påstand. For 
Alle gjelder N=87. 

Påstand 24 Alle 

Jeg savnet mulighet til å dele guiding underveis med andre 42 37 

Jeg savnet mulighet til å stille spørsmål underveis 26 24 

4.2.3 Innhold og medium 

Undersøkelsen viser at særlig lydklippene falt i smak. De var ikke trettende lange, noe som 
kanskje den muntlige og til dels direkte (jeg-)formen på lydklippene, samt lydkulissene skal 
ha æren for (jf. Kong Sverres beskrivelse av eget liv). Følgende uttalelser fra informantene 
belyser dette: 

”Det som fungerte var veldig bra. Spesielt lydfilene med fortellinger i jeg-form. 
Kjempebra.” 

”Passe lange snutter. Blir nysgjerrig på mer uten å bli lei :-)” 

Da var informantene mer ambivalente til videofilene. Dette kan tolkes dit hen at lydklipp 
foretrekkes framfor videoklipp, slik som disse sitatene antyder,  

”Videoklippene hadde kanskje minst verdi. Da ble det mye på en gang. På de 
håndholdte i Domkirka er det bare lyd. Det er OK.” 

”Synes ikke det er nødvendig med videoklipp fra det museet du befinner deg i.” 
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men resultatet kan også være farget av kvaliteten på videoklippene og hvor godt disse 
klippene har truffet forventningene der og da, eller eventuelt i hvor stor grad dette mediets 
muligheter er utnyttet (se også pkt 4.4). En konkret innvending var ”bildet som forsvant” 
når lydfilen ble aktivert. I stedet fyltes skjermen av en indikator som viste restlengden på 
lydfilen etter hvert som tida gikk. 

”Bør ha et bilde å se på mens lyd spilles av.” 

”Synd at bildet av for eksempel sko/strikketøy ikke vises mens lydfil spilles.” 

Tabell 4.13: Vurdering av innhold. Verdi angir antall informanter. N= 89/84/90/83.                                                  

Påstand Uenig  Enig 

Lydklippene var for korte 18 24 32 7 8 

Videoklippene var for korte 14 15 34 10 11 

Det var for lite tekst 27 25 19 14 5 

Tekst/bilder/lydklipp/video kom i en rekkefølge som passet meg 1 6 20 25 31 
 

Det ser ikke ut til at de tekniske problemene påvirket disse besvarelsene i særlig grad (tabell 
4.14). Nettproblemene gikk i større grad ut over brukerens mulighet til å få og bevare 
oversikt og oppleve tilsiktet sammenheng mellom informasjon og nærhet til bygninger og 
gjenstander innomhus.  

Tabell 4.14: Vurdering av innhold.  De 14 informantene som ikke opplevde tekniske 
problemer er skilt ut. Prosent. Angir helt/delvis enig i påstand.. N= 84/89/90/83. 

Påstand 14 Alle 

Videoklippene var for korte 36 25 

Lydklippene var for korte 14 17 

Det var for lite tekst 21 21 

Tekst/bilder/lydklipp/video kom i en rekkefølge som passet meg 93 67 

 

Tabell 4.15: Vurdering av innhold. De 14 informantene med museumsfaglig bakgrunn er 
skilt ut. Prosent. Angir helt/delvis enig i påstand. N= 84/89/90/83. 

Påstand 14 Alle 

Videoklippene var for korte 25 25 

Lydklippene var for korte 21 17 

Det var for lite tekst 14 21 

Tekst/bilder/lydklipp/video kom i en rekkefølge som passet meg 91 67 
 

Det er heller ikke slik at de med museumsfaglig bakgrunn svarer annerledes enn de andre 
(tabell 4.15). Unntaket – for begge ”særgruppene” – er faktisk vurdering av rekkefølgen. 
Her er de med få problemer og de med museumsfaglig bakgrunn (dette er ikke 
overlappende grupper) mer fornøyd med rekkefølgen enn de øvrige. Dette var egentlig et 
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forsøk på å vurdere tjenestens fleksibilitet (som i praksis ikke styrer brukeren mht den 
rekkefølge innhold presenteres), men det er slett ikke sikkert at informantene har oppfattet 
spørsmålet på den måten.  

4.2.4 Underholdningsaspektet 

Tallmaterialet viser at 68 % (basert på tabell 4.16) av informantene sa seg enige / delvis 
enige i at ErkeGUIDEN var underholdende. Blant kommentarene finner vi disse 
karakteristikkene:  

”Jeg syns det var morsomt. Ganske bra funnet på!” 

”Fancy!” 

”Hadde problemer med å åpne mediafilen et par ganger. Ellers var det informativt 
og interessant og artig. En veldig variert guiding.” 

Tall basert på tabell 4.16 viser for øvrig at underholdningsaspektet står sterkt blant de unge 
(70 %) og varierer mellom 60 og 73 % blant de øvrige aldersgruppene. I disse 
undergruppene er antall informanter begrenset og usikkerheten følgelig stor. Det kan også 
synes som om de tekniske problemene ikke har virket negativt inn på vurdering av 
underholdningsverdi da denne gruppen på 14 informanter scorer relativt høyt (70 % er helt 
eller delvis enig). De museumsfaglige informantene er noe mer tilbakeholdne mht å gi 
ErkeGUIDEN merkelappen underholdende (64 % er helt eller delvis enig). Også her er 
antall informanter begrenset og ingen konklusjoner bør trekkes. 

Tabell 4.16: Underholdningsaspekt vurdert av ulike grupper. Verdi angir antall 
informanter. N=90. 

Det var underholdende å bruke ErkeGUIDEN Uenig                   Enig 

Alle (90) 2 3 24 29 32 

     Få tekniske problemer (14) 0 0 4 2 8 

     Museumsfaglig bakgrunn (14) 0 0 5 4 5 

     Under 20 år (46) 2 2 10 16 16 

     20-34 år (18) 0 1 5 7 5 

     35-49 år (15) 0 0 6 4 5 

     50 år eller eldre (11) 0 0 3 2 6 

4.2.5 Brukergrensesnittet 

Hele 72 % av informantene var enig eller delvis enig i at ErkeGUIDEN var lett å bruke og 
69 % var enig eller delvis enig i at valg av taster var intuitive (tabell 4.17). Denne 
vurderingen er overraskende lite påvirket av de tekniske problemene (tabell 4.18). Disse 
spørsmålene som belyser temaet ”enkelhet i bruk”, kan imidlertid være påvirket av at 
informantene, når de fikk hjelp til å løse nettverksproblemer (jf. pkt 3.3), også fikk hjelp til 
å forstå logikken i grensesnittet. Dermed er det en mulighet for at de opplevde tjenesten 
enklere enn om de var overlatt helt til seg selv. 
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Tabell 4.17: Informantenes vurdering av brukergrensesnittet.  Verdi angir antall 
informanter.  N= 90/89/89/90. 

Påstand Uenig  Enig 

ErkeGUIDEN var lett å bruke 4 7 14 31 34 

Jeg skjønte umiddelbart hvilke taster jeg måtte trykke på 5 11 12 23 38 

Jeg trengte ikke hjelp underveis 26 17 16 12 18 

Skjermen var stor nok 10 14 24 23 19 

 

Tabell 4.18: Brukergrensesnitt og tekniske problemer. De 14 informantene som ikke 
opplevde problemer er skilt ut. Prosent. Angir helt/delvis enig i påstand. 

Påstand 14 Alle 

ErkeGUIDEN var lett å bruke 86 72 

Jeg skjønte umiddelbart hvilke taster jeg måtte trykke på 86 68 

Jeg trengte ikke hjelp underveis 71 34 

Skjermen var stor nok 79 47 
 

Når vi ser på informantenes vurdering av hjelpebehov, er det tydelig at de tekniske 
problemene påvirker resultatet (tabell 4.18), og spørsmålet bidrar følgelig lite til å belyse 
hvorvidt ErkeGUIDEN er enkel i bruk. Noen var riktignok i stand til å filtrere bort de 
tekniske problemene:  

”ErkeGUIDEN var veldig grei å bruke. Ville ikke trengt hjelp hvis det ikke hadde 
vært for de tekniske problemene.” 

Vurdering av skjermens størrelse er også påvirket av de tekniske problemene (tabell 4.18). 
Det kan altså tyde på at man i noen grad retter baker for smed. Dette er en observasjon som 
er verdt å ta med seg i en hver sammenheng hvor brukererfaringer innhentes. I dette tilfellet 
vil vi måtte konkludere med at undersøkelsen bare i liten grad belyser spørsmål om 
skjermstørrelse.  

Selv om tallmaterialet viser at informantene opplever ErkeGUIDEN som lett å bruke, ble 
nødvendigheten av enkelhet påpekt av mange. Kommentarene tyder også på at 
informantene var i stand til å peke på spesifikke sider ved tjenesten som burde forenkles: 

”Dette må kunne gjøres enklere. Altfor mange valg for å komme fram til det man 
ønsket å se og høre på”. 

”Keep it simple! Ble mye fikling med mobilen. Er her for å se og oppleve 
borggården, ikke for å se displayet.”  

”Bra potensial men det er viktig å få et enkelt brukergrensesnitt og en standard for 
denne type omvisning.” 

”Må være brukervennlig – absolutt krav. Jamfør museum i Toscana hvor de har 
lydfiler knyttet til enkeltgjenstander – enkelt og greit.” [museumsfaglig] 

Ønske om bedre oversikt og krav til enkelhet kan være to sider av samme sak. Å gi gode 
oversikter er likevel et mer spesifikt ønske og handler i prinsippet mer om funksjonalitet 
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enn design. Å tilfredsstille ønsker om oversikter er særlig utfordrende når vi tar den lille 
skjermen i betraktning.  

”Bra med velkomstmelding, men savnet en enkel start med et bilde over hele 
plassen som er mulig å gå videre inn i og enkelt tilbake igjen til utgangspunktet.” 

”Det var ikke så god oversikt.” 

”Hadde vært naturlig å få sett hele kartet som velkomstbilde. Markør skulle ha 
flyttet seg i kartet. Skulle ønsket et mer rett-på-sak-grensesnitt og en tydelig HJEM-
knapp. Her ble det mye skrolling – en linje i gangen. Fikk en følelse av å holde på 
med et dataspill fra 80-tallet! 

Hvilken betydning har det så hatt at noen på forhånd var godt kjent med de terminalene 
som ble brukt? Handler brukergrensesnitt-problematikk rett og slett om øvelse og erfaring –  
og generelle problemer med mobiltelefonens grensesnitt slik disse informantene antyder: 

”ErkeGUIDEN egner seg ikke for eldre som ikke er vant med mobiltelefoner.” 

”Jeg har Sony Ericsson og kjenner det systemet. Hadde antagelig trengt mer tid 
hvis jeg skulle bruke en Nokia som jeg ikke kjenner.” 

Kun et fåtall av informantene prøvde begge terminaltypene, og dette gjaldt i hovedsak de 
som opplevde ekstra store problemer. Slike sammenlikninger kunne derfor forekomme: 

”Prøvde Nokia og Sony Ericsson. Liker Nokias skjerm mye bedre enn Ericssons.” 

Det var ikke noe hovedanliggende for undersøkelsen å peke på ”den beste” mobiltelefonen, 
og bruk av to ulike terminaler i forsøket var mer resultat av tilfeldigheter enn strategiske 
valg. Tallmaterialet fra undersøkelsen tyder imidlertid på en viss sammenheng mellom 
mestring av brukergrensesnittet og erfaring fra bruk av liknende terminaltype (tabell 4.19 
og 4.20). 

Tabell 4.19: Vurdering av hvor lett ErkeGUIDEN var å bruke vs kjennskap til terminalen 
som ble brukt. Prosent.  

ErkeGUIDEN var lett å bruke Helt /        
delvis enig  

Alle (90) 72 

     Er kjent med Nokia og brukte Nokia 6630 under forsøket (N=13) 77 

     Er kjent med Sony Ericcson og brukte SE K600i under forsøket (N=39) 87 
 

Tabell 4.20: Vurdering av hvor intuitiv betjening av funksjonalitet (tastetrykk) var vs 
kjennskap til terminalen som ble brukt. Prosent.  

Jeg skjønte umiddelbart hvilke taster jeg måtte trykke på Helt /        
delvis enig 

Alle (89) 69 

     Er kjent med Nokia og brukte Nokia 6630 under forsøket (N=13) 77 

     Er kjent med Sony Ericcson og brukte SE K600i under forsøket (N=38) 87 
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4.2.6 Brukernes vurdering av teknisk kvalitet 

Det var åpenbare nettverksproblemer under utprøvingen. Vi må anta at det er dette som 
gjenspeiles i tabell 4.21, hvor systemet rimeligvis ikke betegnes som prikkfritt. Det er mao 
nettverksproblemene som får karakteren ”ikke bestått” og ikke tjenesten som sådan. Til en 
viss grad gjelder dette også for spørsmål om ventetid på nedlasting av informasjon (tabell 
4.19), da mange nettopp pga nettverksproblemene opplevde svært lang ventetid.  

”På grunn av treg dekning tok alt litt tid og det ble ikke så lett å følge med”. 

”Når jeg må vente så lenge på mediaplayer, ville jeg gjerne hatt mer info.” 

”For mye ventetid i forhold til mengde info etter hver oppkopling.” 

Dette varierte imidlertid, både innenfor en sesjon og mellom informantene, og det er derfor 
vanskelig å tolke nettopp dette aspektet.  

Tabell 4.21: Informantenes vurdering av teknisk kvalitet. Verdi angir antall informanter.                                            
N= 89/90/90/90. 

Påstand Uenig                      Enig 

Systemet fungerte prikkfritt 42 21 12 7 7 

Lyden var god 5 11 6 25 43 

Bilder og videoklipp var klare 2 13 21 26 28 

Ventetid på ny informasjon var akseptabel 10 21 26 15 18 
 

Lyd- og bildekvalitet var imidlertid ikke påvirket av forholdene under testen, slik at vi her i 
større grad får svar på det vi spør om. Resultatene tyder på at de aller fleste oppfattet lyden 
som god, mens bilder og videoklipp har noe å gå på før de oppleves som klare (tabell 4.21). 
God lyd er alfa og omega når det gjelder kommunikasjonsteknologiens evne til å skape 
kontakt og formidle informasjon (Chapanis et al 1972; Bly 1988). Sånn sett er disse 
resultatene oppløftende.  

Når det gjelder bildekvalitet, finner vi i spørreskjemaene følgende kommentarer:  

”Det var relativt dårlig bildekvalitet, men jeg fikk med meg hva innholdet var. 
Vanskelig å sammenlikne byggene fra mobilen.” 

”Synes skjermen blir for liten til å få god oversikt.” 

4.2.7 Betalingsvilje 

Betalingsvilje er avhengig av forventet nytte- eller underholdningsverdi, og balanseres 
gjerne i forhold til pris på tilsvarende varer eller tjenester. Her har informantene fått 
demonstrert en ny tjeneste, som på mange måter mangler sammenlikningsgrunnlag; Mobile 
museumsguider er en nyskaping og for mange framstår mobile tjenester generelt som noe 
helt nytt (jf. tabell 4.3 hvor det kommer fram at få har brukt Internett-baserte tjenester). I 
tillegg var nettverksproblemene med på å skape et dårlig førsteinntrykk. Det ble derfor 
presisert overfor informantene at foreslått beløp skulle gjelde for en tjeneste som fungerte 
feilfritt. 

 

 

 
24  -  Telenor FoU R 41/2005 
   



 Opplev Erkebispegården med mobilen! Lokasjonsbasert...  
 

Tabell 4.22:  Betalingsvillighet. Prosent. N=88. 

Beløp Andel 

kr 0 6  

Mindre enn kr 5 4  

kr 5-10 20  

kr 10-20 29  

kr 20-30 23  

Mer enn kr 30 16  
 

Det viste seg at hele 68 % av informantene mente en pris på 10-20 kroner eller mer var 
akseptabel, og 16 % antydet en pris på over 30 kr (tabell 4.22). Pris på tradisjonell guiding 
ble trukket fram som relevant sammenlikningsgrunnlag:  

”Systemet er en tjeneste som er verdt minst like mye som det en guiding koster.” 

Noen mente at betaling først var aktuelt om annen type omvisning ikke var mulig. Her var 
ikke størrelsen på beløpet så viktig, og vurderingen handlet mer om dette var en attraktiv 
type guiding eller ikke. Andre så på tjenesten som et supplement til tradisjonell omvisning 
og eventuell betaling måtte ikke komme på toppen av inngangsbilletten.  

”Kommer helt an på om en slik omvisning var eneste mulighet til omvisning.” 

”Jeg syns opplegget var topp, men jeg er ikke villig til å betale ekstra for det.” 

4.3 Museumsfaglig vurdering  

Tjenesten ble i løpet av prøveperioden testet av i alt 14 personer med museumsfaglig 
bakgrunn. I motsetning til samplet for øvrig er dette en gruppe som har klare forventninger 
til tjenesten og en gruppe som vurderer tjenesten like mye på vegne av publikum som på 
vegne av seg selv som museumsgjengere. Deres vurderinger er derfor i pkt 4.2 framhevet 
og til dels satt opp mot besvarelsene fra informantene for øvrig. Her forsøker vi å samordne 
disse uttalelsene, samtidig som vi gir plass til synspunkter framkommet i samtale med 
prosjektets initiativtaker ved NDR. Denne samtalen skjedde noen uker etter utprøvingen.  

NDR ønsket med ErkeGUIDEN å tilby en tjeneste som gav en annen opplevelse enn den de 
vanligvis tilbyr (jf. motivasjon beskrevet i innledningen). ErkeGUIDEN skulle både bidra 
til å utvide servicetilbudet i åpningstida og den skulle være et tilbud til publikum utenom 
ordinær åpningstid. Undersøkelsen tyder på at informantene med museumsfaglig bakgrunn 
på noen områder er mer fornøyd med ErkeGUIDEN enn de øvrige, mens de til gjengjeld er 
noe mer skeptiske på andre områder (jf. tabell 4.8 og 4.15). Egen utprøving, sammen med 
publikumsreaksjonene, har imidlertid tydeliggjort hva en ”annen” opplevelse faktisk kan 
være. Dette gjør dem bedre i stand til å spesifisere krav til en eventuell videreutvikling eller 
til andre IKT-baserte museumstjenester. Dette gjelder både innhold, funksjonalitet og 
design. 

Sett fra museumshold har ErkeGUIDEN først og fremst demonstrert hvordan IKT kan 
utnyttes til å levendegjøre informasjon. ”Hodene som snakket” var gode eksempler i så 
måte (jf. pkt 2.2). Skuespillere evnet i framføring av teksten å få fram personen bak 
steinhodet, og lydeffektene forsterket stemning og innhold i det som ble fortalt. Når lydfilen 
ble avspilt rett ved steinhodet inne i museet, ble opplevelsen en helt annen enn den var for 
brorparten av informantene som hørte den ute i borggården. Ute gav tjenesten ingen visuell 
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støtte til lydklippene. Dette ble påpekt som en svakhet ved løsningen både av lek og lærd 
(jf. pkt 4.2.3). Den direkte talen fra ”steinhodet” representerte noe nytt – det tilførte runden 
i museet dette ”lille ekstra” som museets egne folk gjerne ville gi publikum. Bruk av 
skuespillere og en direkte tiltaleform var viktig, og det ble samtidig hevdet at opplevelsen 
kunne ytterligere forsterkes ved å bruke ”riktige” dialekter. Allmenn kunnskap om 
sammenheng mellom dialekter og geografisk/kulturell tilhørighet vil aktiveres hos 
tilhøreren og sannsynligvis skape større engasjement.  

I undersøkelsen kom det fram at det ikke var enkelt for alle å relatere innhold i tjenesten til 
de faktiske bygningene i borggården (jf. tabell 4.8). Fra museumshold ble det ytret ønske 
om en klarere beskrivelse av hvor du som publikum befinner deg (for eksempel som et 
lysende punkt på oversiktsbildene av borggården), samt at det legges opp til færrest mulig 
nivåer (menyvalg) mellom oversiktsbildet (startsted) og ”fortellingene”. Dette vil kunne 
bidra til en mer sammenhengende opplevelse og en sterkere kopling til de byggene som 
”forteller” historien.    

Det ble videre ytret at en framtidig tjeneste burde kunne besvare spørsmål fra publikum. 
Det er åpenbart mange av de samme spørsmålene som går igjen, og disse kunne gjennom 
enkle mekanismer for spørsmålsstilling bli besvart. Dermed er vi inne på et annet viktig 
poeng når det gjelder formidling, nemlig dialog. Kunne publikum for eksempel få kong 
Sverre – eller en annen i kongerekka – i tale? Bare ved å ringe dem? Dette er ideer som 
NDR kommer med og som det nå jobbes konkret med. 

Den museumsfaglige gruppen gav uttrykk for å være overrasket over mulighetene og så 
utvilsomt potensialet i denne type løsninger. ErkeGUIDEN er et helt annet tilbud enn 
guidede omvisninger med museets personell. Historien kan dramatiseres med lydkulisser 
(for eksempel gjennom bruk av musikk og kirkeklokker) og visualiseres med materiale som 
ellers ikke er tilgjengelig for publikum (f. eks arkiverte gjenstander eller spesielt verdifulle 
gjenstander som ikke står utstilt). I forhold til utvalg av innhold kom følgende refleksjon: 
Kanskje skulle man gått mer i dybden og mindre bredden på innhold, og brukt mer tid på å 
finne nisjer hvor løsningen gir noe unikt. Det betyr i praksis mer fokus på innhold som 
”hoder som snakker” og mindre fokus på generell informasjon om bygningenes historie.  

Også mer generelle fordeler ved en elektronisk guide på mobiltelefon ble trukket fram. For 
attraksjonseier er det en stor fordel at brukerne nytter sin egen terminal. Det betyr at museet 
ikke trenger å kjøpe inn terminaler, og det vil ikke være utgifter knyttet til vedlikehold av 
terminaler eller til administrasjon av utlån. Ved Nidarosdomen har man hatt erfaring fra 
utlån av en tidligere versjon av løsningen på PDA, hvor sikring av lånet gjennom pant (for 
eksempel Visakort) har vært arbeidskrevende. Det ble også en faktor som begrenset 
interessen for løsningen, da brukere var skeptiske til å gi fra seg kortet. Man har også hatt 
problemer med at terminaler blir stjålet (og bruk av falske kredittkort som sikkerhet). Andre 
fordeler er at man kan nå mange besøkende samtidig, at man kan tilby guiding på flere 
språk og at man kan gi et tilbud også utenom åpningstiden. Slike guideløsninger kan også 
gjøre at man blir mindre sårbar for sykdom og fravær blant de tilsatte guidene.  

ErkeGUIDEN betraktes helt klart som et supplement til de formidlingsformer som er 
tilgjengelige ved Erkebispegården i dag. De museumsfaglige informantene påpekte som de 
fleste andre, at det tekniske må fungere og at enkelhet må etterstrebes. Det ble uttrykt 
bekymring for at dette neppe var en løsning for den eldre garde, med hentydninger til mer 
generelle problemstillinger knyttet til bruk av mobiltelefoner (jf. pkt 4.2.5). Kvaliteten på 
lyden ble for øvrig opplevd som bedre enn det de kan tilby i dag. Man gjør da sammen-
likninger med omvisninger inne i Nidarosdomen hvor det kan være mange besøkende 
samtidig og flere samtidige guidinger, og hvor det stilles særlige krav til grad av stillhet. 

I dette prosjektet har læringsprosessen vært viktig. Det ble påpekt at et nært samarbeid 
mellom produsent og tilrettelegger av innhold er viktig.   
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4.4 Innholdsproduksjon 

Da bruk av 3G-nettet var en av premissene for utvikling av ErkeGUIDEN ble ambisjons-
nivået for innholdet i utgangspunktet satt høyt. Man ønsket å lage innhold som gav 
brukeren opplevelser og ikke bare informasjon, og man så for seg en løsning hvor brukeren 
gjennom 3-dimensjonale framstillinger kunne ”tre inn i” rommene bak de tunge stein-
murene. Med rikt bildespråk og dramaturgiske elementer skulle rom og gjenstander 
åpenbare seg for publikum. I en sjekkfase tidlig på våren 2005 ble det klart at mange av 
disse ideene ikke var realiserbare. Dette skyldtes i hovedsak begrensinger som er knyttet til 
nettleserne i dagens mobiltelefoner. Ambisjonsnivået ble så senket og man la seg på en 
enklere navigeringsstrategi og totalt sett et enklere bildespråk.  

I forhold til tilgjengelig båndbredde i 3G-nettet ble utfordringen å kunne tilby god kvalitet 
på innholdet uten å strekke behovet for båndbredde til et maksimum (se pkt 4.5). Koding og 
formidling av lyd på slike båndbredder er uproblematisk, og det ble etter en systemtest i 
september besluttet å fokusere ytterligere på produksjon av lydfiler. Små skjermer er dårlig 
egnet til å formidle raske bevegelser i bilder og innholdet ble nøye vurdert ut fra målsetting 
om å redusere denne type ”støy”. I videoproduksjon ble det derfor satset på utstrakt bruk av 
panorering og stillbilder med langsomme overganger. Også bruken av tekst ble mer 
begrenset enn opprinnelig planlagt.  

Systemtesten ble gjort på en solrik dag og avslørte følgelig aspekter ved design og innhold 
som på tegnebrettet og i tester innomhus var aldeles utmerkede, men som ikke fungerte 
utendørs. Kontraster ble generelt svakere, noe som blant annet gjorde det vanskelig å lese 
teksten. Farger for bakgrunn/tekst ble derfor endret fra hvit på mørk grønn bunn til svart på 
hvit bunn. I tillegg ble markøren gjort tydeligere (figur 4.1). 

 

                                  

Figur 4.1:   Designet til ErkeGUIDEN endret seg etter hvert.  

 

Innholdsprodusenten hadde i ettertid følgende refleksjoner til sluttproduktet: Kvaliteten på 
videosnuttene skulle gjerne vært bedre (bedre oppløsning) og mediets begrensninger tilsier 
at man i enda større grad bør begrense bruken av virkemidler som zoom og raske over-
ganger. Enkelhet i form og uttrykk må etterstrebes. Bildene har for mye ”støy” i seg. Men, 
det ligger store muligheter i konseptet! Faglige instanser som er involvert i utvikling av 
denne type løsninger må få en felles forståelse av mediets muligheter og dets 
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begrensninger. Dette gjelder museumspersonell og terminal- og nettleverandører, så vel 
som mediabransjen og tilretteleggere av innhold. 

4.5 Teknisk evaluering 

Tester i forkant viste at 3G-dekningen inne på Erkebispegården ikke var optimal. Det meste 
av innholdet til ErkeGUIDEN ble derfor kodet i forhold til en båndbredde like under 64 
kb/s (50 – 55 kb/s), selv om det kvalitetsmessig hadde vært ønskelig å kode opp mot 128 
kb/s. Lyd lar seg lett kode med nødvendig kvalitet i forhold til denne båndbredden, mens 
video blir noe redusert.  

Under evaluering hadde vi store tekniske problemer. Dette skyldtes dårlig UMTS-dekning 
inne på borggården, særlig nær bygningsmassen. Terminalene ble derfor stående å  ”hoppe” 
mellom UMTS- og GPRS-nettverkene. Dette førte til at applikasjonen ”hang seg opp” og til 
stor frustrasjon blant testbrukerne. I ettertid har vi fått dekket området med en ny UMTS-
antenne. Dette har ført til betydelig færre feilsituasjoner.  

På grunn av UMTS-antennenes fysiske plassering var UMTS-dekningen best midt på 
gårdsplassen. WLANets posisjoneringssoner var imidlertid plassert ute ved kantene (jf. 
figur 2.3). Denne kombinasjonen var ikke heldig og automatisk trigging av informasjon ble 
derfor slått av.  
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5 Diskusjon 

Undersøkelsen avdekket både svakheter og styrker ved ErkeGUIDEN og bidro samtidig til 
å konkretisere interessante aspekter ved denne type tjenester (pkt. 5.1). Ønsket om å kunne 
fortelle den gode historien står sterkt (se pkt 5.2) og digitale guider vil kunne åpne for flere 
og kanskje individuelt tilpassede måter å oppleve våre kulturskatter på (se pkt 5.3). Dernest 
har vi satt søkelys på den mobile guideløsningen som virkemiddel for å engasjere publikum 
(pkt. 5.4) og dragkampen om brukerens oppmerksomhet (pkt 5.5). Til slutt gis en vurdering 
av resultatene med utgangspunkt i mGuide™-konseptet og bruk av 3G-nettet.  

5.1 Brukeraksept og nytteverdi 

Begrepet nytte er ikke brukt direkte i spørreskjemaet. Til det er nyttebegrepet – sett fra 
publikums side – for diffust. På et overordnet nivå handler nytteverdi om det som fra 
Nordic Handscape og NDR sin side er målet med denne type tjenester, nemlig å skape mer 
interesse for kulturarven og få nye publikumsgrupper i tale. På et mer konkret plan handler 
nytte om hvordan ErkeGUIDEN oppfyller publikums forventninger til en slik tjeneste. En 
tjeneste som åpenbart oppleves av publikum som nyttig vil indirekte være nyttig fra museet 
eller attraksjonseiers ståsted da tjenesten vil gjøre museet kjent og attraktiv for besøkende.  

Responsen var generelt sett meget positiv, noe som følgende tall illustrerer: Henholdsvis 72 
og 75 % var enig eller delvis enig i påstandene ”Jeg vil bruke en slik guide på nytt om 
anledningen byr seg” og ”Jeg vil anbefale denne type guider til andre”. 57 % hadde 
gjennom ErkeGUIDEN fått pirret sin nysgjerrighet på hva som befant seg på innsiden av de 
tunge murveggene. Økt nysgjerrighet kunne påvises hos de unge så vel som hos de eldre, 
hos de med museumsfaglig bakgrunn og de uten, og uavhengig av hvor ofte de vanligvis 
besøkte museer e.l.  

På denne bakgrunn kan vi konkludere med at informantene så potensial i løsningen og lot 
seg fascinere av mediet. Dette gjelder særlig de unge som virket oppriktig fascinert av 
konseptets muligheter og som ikke lot seg affisere av nettproblemene. De eldre, og særlig 
de med museumsfaglig bakgrunn, var mer detalj- og problemorienterte. Denne forskjellen i 
tilnærming har sannsynligvis også sammenheng med den enkeltes bruk av mobiltelefoner 
og bruk av disse til annet enn vanlig tale (jf. pkt 4.1.1). Brukeraksept har mao sammenheng 
med generell kunnskap og erfaring med sammenliknbare tjenester. Dette er ikke over-
raskende.  

Denne type tjenester synes altså å appellere særlig til et ungt publikum. Datamaterialet er 
imidlertid for begrenset (få tilfeldig forbipasserende, få informanter av kategorien ”hadde 
til hensikt å besøke museet”) og ujevnt fordelt mellom aldersgrupper til at man kategorisk 
kan si at mobile digitale turistguider passer særlig godt til spesifikk grupper – om de nå har 
alder, faglig bakgrunn, museale interesser eller annet som gjennomgående karaktertrekk. 
Dette ville kreve testing i en helt annen målestokk, og er et spørsmål som bare framtidig 
bruk vil kunne gi svar på.  

ErkeGUIDEN har helt klart et utviklingspotensial og den kan utvikles i mange retninger. 
Det bør eksempelvis jobbes mer for at brukerne skal kunne relatere innhold i tjenesten til de 
faktiske bygningene. Videre kan ErkeGUIDEN enkelt utvides med informasjon av typen 
åpningstider, billettpriser, beliggenhet etc, og den kan tilby brukeren mulighet til å ta med 
seg et ”håndfast” minne fra stedet eller eventuelt dele opplevelsen med andre (for eksempel 
ved å sende bilder eller lydklipp som elektroniske postkort). Tjenesten kan også gis et mer 
underholdende preg ved å integrere spill og konkurransemoduler (se pkt 5.4) eller den kan 
henvende seg mer direkte til brukeren (se pkt. 5.2 og 5.4). Dette er bare starten!  
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5.2 Guiden og fortellingen 

Dagsaviser, radio og TV presenterer nyheter ved å trekke fram øyenvitner eller la en 
frontfigur fortelle på vegne av mange. Denne tendensen til å personifisere nyhetsformidling 
synes å ha en sterk gjennomslagskraft. Det er likeledes allment akseptert at barns oppmerk-
somhet fanges av bildebruk og ”den gode historien” og at dette er et godt virkemiddel for 
engasjement og læring.  

Gjennom arbeid med ErkeGUIDEN har både produsent av innhold (NDR) og tilrettelegger 
(Klipp & Lim) vært opptatt av å kunne fortelle en god historie, da i motsetning til en 
sekvensiell og faktaorientert framstilling. Man har erkjent at mobile digitale guider kan og 
bør tilføre publikum noe genuint nytt og at de skal få en annen opplevelse enn de ellers 
hadde fått (jf. pkt 4.3 og 4.4). Mennesket har mange sanser og mange av oss liker å bli 
stimulert gjennom flere av dem.  

ErkeGUIDEN gjør dette i noen grad, selv om den rent strukturelt er bygget opp på 
tradisjonelt vis med kronologisk orden og henvisninger til historiske epoker etc (Olsson 
2005). Det synes for øvrig å være stor enighet i museumssektoren om å hevde og heve 
fortellerstemmen i formidlingssammenheng (jf. foredrag på seminaret Svartedauden på 
mobil?16). Kystmuseet i Trøndelag har gjort den personlige fortelling til sitt varemerke og 
gjør det bl.a. ved at tilsatte guider selv dramatiserer stoffet for tilhørerne. Dette er ressurs-
krevende og museet har derfor som et supplement utviklet mobile lydguider. Ved Astrup 
Fearnley Museet inviteres besøkende til å ringe et telefonnummer og dermed få høre 
kunstnernes egne beretninger om utstilte kunstverk. I Stockholm har man utviklet en 
særegen byvandring i Gamla Stan hvor brukerne gjennom et interaktivt spill, med bruk av 
mobilen, får overført  ”känslominnen från historien”. Dette er gjort i regi av prosjektet 
Nordic Handscape Sverige17. Her spilles det bevisst på å pirre brukerens følelsesregister og 
skape engasjement og refleksjon. Til framstilling av komplekse fortellinger trengs det 
kanskje sterkere virkemidler. I en PDA-basert turistguide i Göteborg har man eksempelvis 
brukt animasjonsklipp for å illustrere den mangfoldige historien til et hus i industriområdet 
Kvarnbyn i Möndal (Insite Incentive 2005). Hendelsesforløpet kommer fram gjennom 
situasjonskomikk hvor beboerne, som her er tegneseriefigurer, presenterer huset i skiftende 
tider og med skiftende funksjon.   

I den PDA-baserte lydguiden Villmarksvägen, som gir gjennomreisende innsyn i spennende 
natur og historie langs den svenske innlandsvägen ved Vilhelmina, legges det vekt på å 
bruke regionenes egne fortellerstemmer (Insite Incentive 2005). De har funnet fram til folk 
som i kraft av sin alder og geografiske tilhørighet kan fortelle historien med lokal egenart 
og med fortellerstemme fra tidlig i forrige århundre. Dette gir stemning til historien og 
beriker den langs mange dimensjoner. Tilhørerens kunnskaper om språkbruk og dialekters 
geografisk eller sosiale tilknytning kan for eksempel være med på å utfylle stoffet som 
presenteres.  

Enkelte er spesielt mottagelige for fortellerformen og visuelle virkemidler. Vi tenker da på 
de som av ulike grunner ikke er gode lesere eller som ikke liker å forholde seg til skriftlig 
informasjon. Her gav undersøkelsen indikasjoner på at en formidlingsform som Erke-
GUIDEN representerer, har særlige fortrinn (jf. sitat i pkt 4.2.1). Dette er interessant, ikke 
minst med tanke på at vi lever i et samfunn som tar enkeltindividers leseferdigheter for gitt 
og hvor de som ikke mestrer dette kunststykket har en tendens til å falle utenfor på mange 
områder.  

                                                      
16 Arbeidsseminar i Trondheim 14.-15. november 2005 om formidling av kulturarv gjennom mobile teknologier 
arrangert av ABM-utvikling, Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider og Nordic Handscape Norge. 
17 Introduksjon til spillet nås via http://www.nordichandscape.net/sverige/index.htm 
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5.3 Individuell tilpasning 

Individuell tilpasning betyr i denne sammenhengen at en utstilling presenteres i henhold til 
den enkelte besøkendes preferanser. Man kan ha overordnede ønsker mht til presentasjons-
form og mediebruk (jf. ønske om fortellerstemmen og bildebruk framfor en tekst) eller det 
kan være ønsker som relateres til språk, informasjonsmengde og detaljrikdom. Videre kan 
det være preferanser knyttet til rekkefølge, tidsforbruk og mulighet til å gå fram og tilbake 
mellom oversikts-”bilder” og detaljer. Se for eksempel (Stenvold et al 2005) for en 
nærmere beskrivelse.  

ErkeGUIDEN må ses på som et supplement til tradisjonell guiding eller til å oppleve 
utstillingen på egen hånd. Tjenesten representerer slik en valgmulighet i forhold til 
medium. Når det gjelder mulighet til å velge rekkefølge, vil guider som denne gi brukeren 
stor grad av valgfrihet. Innholdet er riktignok strukturert i en viss orden – som den fysiske 
utstillingen gjerne også er – men det er opp til brukeren å bestemme rekkefølgen. Likeledes 
kan brukeren selv avgjøre når oppmerksomhet fra ett tema forlates til fordel for neste og 
han kan velge å dvele ved et tema ved å repetere visning av en videosnutt. Dette kan han 
gjøre på et hvilket som helst tidspunkt i ”omvisningen”. I forhold til tradisjonell guiding vil 
digitale guider gi fleksibilitet i forhold til hvor mye stoff brukeren vil eksponeres for. Dette 
forutsetter selvfølgelig at mye stoff er tilrettelagt. Om dagens versjon av ErkeGUIDEN 
volummessig er på passende nivå, sier undersøkelsen lite om. Her varierer ønskene, og bare 
”svært mye” tilgjengelig stoff vil kunne tilfredsstille alle.  

Individuelle tilpasninger kan skje ved at brukerne selv registrerer preferanser gjennom 
forhåndsdefinerte profiler (språk, alder, interesser etc) eller ved registrering av en mer 
spesifikk og detaljert profil som bruker enten fyller ut selv eller får hjelp til av systemet, se 
f. eks. (Grav & Bergvik 2002; Hestnes & Teigen 2003). Profilen kan også bygges opp ved 
at bruksmønster registreres over tid og transformeres automatisk til en slags brukerprofil. 
Nettselskapet Amazon gjør dette for å kunne anbefale bøker tilpasset nettopp dine 
interesser. Automatisk oppdaterte profiler er besnærende da arbeidsbyrden ved registrering 
og vedlikehold ikke tilfaller brukeren, men kan til gjengjeld skape bekymring for uønsket 
bruk av innsamlet informasjon (ePerSpace IST 2005). Denne type profilgenerering 
forutsetter gjentatt bruk av en tjeneste, og er dermed ikke aktuell problemstilling for 
enkelttjenester som utvikles for museumssektoren. I lys av muligheter knyttet til 
mGuide™-konseptet er problemstillingen høyst interessant. Her kan man se for seg at 
informasjon om tidligere besøk på mGuide™-merkede attraksjoner benyttes for å gjøre 
brukeren oppmerksom på nye attraksjoner (som er mGuide™-merket) med forventet 
interesse for nettopp denne personen. Problemstillinger knyttet til personlige profiler 
belyses ytterligere i Stenvold et al (2005). 

Produksjon og tilrettelegging av innhold har gitt initiativtakerne erfaring i å se eget stoff i 
lys av det nye mediets muligheter. Gjennom egen testing og konkrete tilbakemeldinger fra 
informantene har de en mye klarere oppfatning av hva som vil fungere og hva som ikke 
gjør det. Lengden på lydklippene har eksempelvis vært en gjenganger i diskusjonene. Noen 
har erfaring som tilsier en optimal lengde på ca 2 minutter, mens andre hevder at det i større 
grad er konsekvens i utformingen (altså å holde seg til omtrent like lange lyd- eller video-
klipp) og mulighet for å stoppe og starte etter eget forgodtbefinnende, som er suksess-
kriteriene (Summanen 2005). Dette har sannsynligvis sammenheng med ønsket om 
forutsigbarhet og opplevelse av kontroll. 

5.4 Guiden som aktiviserer den besøkende 

Kanskje skal neste versjon av ErkeGUIDEN snakke direkte til brukeren, også i den hensikt 
å støtte orientering på stedet. Tjenesten kan legges opp slik at brukeren aktiveres og styres i 
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retning av gunstige posisjoner, noe som selvfølgelig forutsetter at systemet kjenner 
brukerens posisjon.  

Vi kan se for oss at tjenesten nokså direkte inviterer brukeren til å bevege seg. Det vil være 
aktuelt å gå tett inntil et bygg eller en gjenstand for å få øye på - eller kunne føle på – 
detaljer slik at historiefortelling gir mening og blir beriket at brukerens egne opplevelser på 
stedet. Det kan like gjerne være aktuelt å fjerne seg fra bygning eller gjenstand for å få 
ønsket oversikt eller for at spesielt interessante aspekter kommer inn i synsfeltet. Tjenesten 
vil dermed hjelpe brukeren i å kople kart med terreng, og mobiltelefonens svakheter som 
formidlingsmedium (liten skjerm) reduseres samtidig som dens styrke (mobiliteten) 
utnyttes. Denne type tjenester kan også benyttes til å få publikum til å se sammenhenger 
ved bygninger og gjenstander som den faktiske plassering, eller organisering av en 
utstilling, ikke inviterer til. For Erkebispegården sin del kan slike løsninger gi ønsket 
oppmerksomhet til museet, som til nå har levd et litt stille liv i skyggen av Nidarosdomen.     

Turistbransjen har tatt i bruk konkurranser og underholdning for å engasjere folk og trekke 
dem til attraksjonene (jf. Skattejakten på Sørlandet18), og mange museer tilbyr skattejakter 
og rebusløp for å gjøre utstillinger mer attraktive. Parallelt utvikles det opplevelses-
orienterte spill på mobile terminaler hvor brukerens posisjon (og annen kontekstsensitiv 
informasjon) påvises og utnyttes i selve spillet (Lankoski et al 2004;  Brunnberg & 
Hulterström 2003; Björk et al 2001). I MOVE-prosjektet19 er de første versjoner av 
turistrelaterte rebuser på mobiltelefon prøvd ut (Evjemo et al 2005). Her skaper rebusen 
oppmerksomhet om en attraksjon, og har til hensikt å føre turisten dit. Samme konsept kan 
implementeres på en attraksjon eller i en utstilling, og bringe aktivitet og spenning inn som 
et ekstra element i opplevelsen. De som søker aktivitet og som er aktive er også de mest 
fornøyde (jf. turistundersøkelse i Lofoten (Viken et al 2004)).  

Mange opplever sosialt samvær og samtale med ledsager som en viktig del av en museums-
opplevelse. Se for eksempel Galani & Calmers (2002) studie hvor ulike former for sosial 
interaksjon mellom medbesøkende beskrives. De ønsker å dele opplevelsen der og da med 
blikk og kommentarer, og de tar felles beslutninger om rekkefølge og tempo. Lokalets 
arkitektonisk utforming, sammen med utstillingens utforming og design er med på å 
stimulere eller begrense sosial interaksjon. Det samme gjelder digitale guidetjenester som 
benyttes (Stenvold et al 2005). I Cicero-prosjektet har man laget en mobil spillbasert 
tjeneste hvor de besøkende via enkel grafiske framstillinger på PDAens skjerm ”ser” hvilke 
gjenstander deres medbesøkende har vært innom, og hvor de også kan samarbeide om ”å 
pusle” fram motiver og besvare spørsmål som angår kunstverker på utstillingen (Laurillau 
& Paternò 2004). Her er det i første rekke den sosiale samhandlingen som har motivert 
utviklerne. 

ErkeGUIDEN slik den framstår i dag gir lite rom for den slags. Dette ble påpekt som et 
savn av vel en tredjedel av denne undersøkelsens informanter (jf. pkt 4.2.2). I stedet for å 
invitere til en felles opplevelse er ErkeGUIDEN med på å bygge et stille og uforstyrret rom 
omkring den besøkende. Dette kan oppleves positivt eller negativt, alt etter den enkeltes 
preferanser (se også pkt 5.3) og ytre forhold på stedet. I lokaler med stor publikums-
tilstrømning og hyppige ”guided tours” kan opplevelsen for den enkelte forringes. Her vil 
en tjeneste som lager et ”stille rom” rundt den besøkende kunne oppleves som attraktiv. Det 
er imidlertid ikke gitt at det er en motsetning i å bidra til stillhet og ro og det å stimulere til 
sosial interaksjon. Ved utvikling av lydguiden Sotto Voce (som kan oversettes med dempet 
stemme eller understemme) la man til rette for at medbesøkende kunne høre lydfilene 
samtidig, noe som syntes å stimulere til samtale om det som ble presentert (Aoki et al 
2002). 

                                                      
18 http://www.sorlandet.com/ 
19http:// www.moveweb.no 
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Mekanismer som støtter sosial interaksjon vil kunne aktivisere den besøkende og gjennom 
eget engasjement gi en rikere museumsopplevelse. På den annen side kan prat og samtale 
besøkende i mellom – og bruk av IKT-baserte hjelpemidler – virke forstyrrende på andre. 
For mer inngående drøfting av problemstillinger knyttet til bruk av mobil kommunikasjon i 
offentlige rom og turistrelaterte sammenhenger, vises det til Bergvik (2004). 

5.5 Kamp om brukerens oppmerksomhet 

ErkeGUIDEN skal fortelle Erkebispegårdens historie til deg som bruker mens du oppholder 
deg på den åpne borggården og mens du har bygningenes dimensjoner og fasader foran deg. 
Valg av innhold og formidlingsform skal sammen med brukerens plassering i borggården 
skape ”historien”.  

Bruk av lokasjonsbasert posisjonering i ErkeGUIDEN var ment å skulle møte denne 
utfordringen. Dette aspektet ble dessverre ikke testet pga nettverksproblemene (jf. pkt 4.5), 
og vi har få konkrete holdepunkter for hvordan publikum faktisk tar imot akkurat dette. Det 
er likevel slik at ErkeGUIDENs innhold var tilrettelagt ut fra den forutsetning at brukeren 
befinner seg på borggården, slik at historiefortellingen ble beriket av de synsinntrykk og 
den atmosfære som potensielt ligger i tilstedeværelse i borggården. 

Nå viste det seg at ikke alle syntes det var enkelt å relatere ”historiefortellingen” til de deler 
av gården som ble omtalt (jf. pkt 4.2.2). I enkelte tilfeller observerte vi at publikum nistirrer 
på den lille skjermen mens de lot føttene vandre uten mål og mening rundt på området. 
Dette kan tyde på at de virkemidler som ble brukt for å kople kart og terreng ikke var sterke 
nok, eller at tjenesten i seg selv krevde det meste av brukerens visuelle oppmerksomhet. 
Observasjonsstudier av lydbasert turistguide viser at det visuelle grensesnittet på terminalen 
i noen grad trekker oppmerksomheten bort fra aktuell gjenstand eller omgivelse, mens 
avspilling av selve lydklippene hadde en skjerpende effekt på det aktuelle fysiske objektet 
(Aoki et al 2002). Bruk av visuelt materiale i byvandringer i Stockholm viste liknende 
erfaringer (Summanen 2005). Her ble mye oppmerksomhet viet mobiltelefonen, særlig når 
”levende bilder” ble presentert. Kommentarer fra brukerne antydet at de var redde for å gå 
glipp av noe. Dermed vil løsningen kunne virke passiviserende.  

Et annet forhold som taler til lydklippets fordel er at bildematerialet i større grad enn 
lydmaterialet utsettes for et reelt sammenlikningsgrunnlag. Et bilde ”presses” dessuten inn 
på et svært lite format, mens lyd ikke har tilsvarende begrensninger i det rom den 
presenteres i. Dette gjelder bilder som er reelle gjengivelser av det turisten faktisk ser. I 
ErkeGUIDEN er det lagt vekt på å vise bilder av gjenstander inne i bygningene. Disse blir 
da ikke gjenstand for denne type sammenlikning. Under pkt. 5.2 gis også andre eksempler 
på visuelle uttrykk som ikke har konkurranse i reelle omgivelser.  

Fra museumsfaglig hold (jf. pkt 4.3) ble det pekt på at tjenestens oppbygging i mange 
nivåer gjorde det vanskelig å bevare oversikten gjennom en hel sesjon. Brukeren må enkelt 
kunne gå fra oversiktskart og ned i detaljer og tilbake igjen, og dette forutsetter en relativt 
flat struktur. Dette er utfordrende på så små skjermer som dagens mobiltelefoner er utstyrt 
med – og som naturlig nok er en begrensning ved ethvert mobilt konsept.   

5.6 mGuide™ - en pådriver for nye 3G-tjenester? 

mGuide™-konseptet kan støtte tilbydere av digitale guidetjenester ved å gjøre publikum 
oppmerksom på tjenesten, ved å tilby en betalingsordning, ved å tilpasse tjenesten til den 
terminal som ønskes brukt og ved å styrke selve guidingen gjennom påvisning av brukerens 
posisjon for levering av relevant innhold (jf figur 2.1). Tekniske problemer under test av 
ErkeGUIDEN gjorde det vanskelig å vurdere mGuide™s kjerneelementer. Testen var 

 
Telenor FoU R 41/2005  -  33

   



 Opplev Erkebispegården med mobilen! Lokasjonsbasert... 
 

likevel verdifull for vurdering av konseptet, ikke minst med tanke på mGuide™ som 
pådriver for 3G-baserte guidetjenester.  

For å ta det siste først. ErkeGUIDEN var innholdsmessig tilrettelagt for 3G-nettet og fullt 
utbytte av GUIDEN krevde et oppegående 3G-nett. Dette nettet er relativt godt utbygd i 
urbane strøk i Norge, også i Trondheim som altså huser Nidarosdomen og Erkebispegården.  
Det viste seg likevel at ”normal” dekning i bystrøk ikke var tilstrekkelig til å trenge 
gjennom de tykke murveggene i Erkebispegården, slik at signalstryken inne på gårds-
plassen ble for svak (jf. pkt 4.5). Dette betyr at tilbydere av 3G-baserte tjenester som tenkes 
brukt ved eller i slike bygg bør teste dekning i forkant av en lansering, og ikke ta det for gitt 
at tjenesten vil fungere problemfritt. For ErkeGUIDENs del ble problemet løst gjennom å 
skifte ut en GSM 1800 antenne med en UMTS antenne. Denne nye antenne hadde en bedre 
plassering i for å kunne dekke den åpne plassen på Erkebispegården.   

Til tross for betydelige tekniske problemer var publikumsreaksjonen overveiende positiv 
(jf. pkt 5.1). Dette gir fornyet tiltro til denne type løsninger. mGuide™ som branding – eller 
merkevare – vil imidlertid vanskelig la seg vurdere før konseptet inngår i flere tjenester i 
reell bruk. Rent teknisk viste forsøket at antennedelen fungerte utmerket i forhold til 
WLANSIM-kortene og øvrige WLAN-komponenter. Det er likevel verdt å merke seg at 
mGuide™ som konsept ikke legger restriksjoner på posisjoneringsteknologien. Dette er et 
viktig aspekt ettersom dagens guidesystemer er å betrakte som førstegenerasjonssystemer, 
og virkeligheten er preget av proprietære løsninger og inkompatibilitet (Fuglem et al 2004).    

Gjennom utvikling og test av ErkeGUIDEN har Telenor fått verdifulle erfaringer med bruk 
av CSF. Videre viste forsøket at streaming av lyd- og videoklipp fungerte tilfredsstillende, 
også over GPRS. Samspillet mellom ulike komponenter i mobiltelefonens programvare (for 
eksempel nettleser og mediaplayer) var jevnt over bra, men problemer med overførings-
kapasitet og skifte mellom nett (jf. pkt 4.5) resulterte ofte i dødlåssituasjoner som bare lot 
seg løse ved restart av mobiltelefonen. Dette betyr at systemet totalt sett ikke er robust nok.  

Utvikling av teknologi for avanserte mobile tjenester adresseres av mange aktører og nye 
løsninger realiseres. Den virkelig store utfordringen som gjenstår er knyttet til valg av tema 
som er spesielt egnet for dette mediet og produksjon av dette innholdet (jf. pkt 4.3 og 4.4). 
Dette er i stor grad et ikke-teknologisk aspekt, men tas likevel opp her fordi det så lett blir 
undervurdert både i forhold til ressursbehov og betydning, og fordi denne type arbeid 
krever erfaring med bruk av verktøy som ikke mange har i dag. Kompetansen utvikles i takt 
med de verktøy som gjøres tilgjengelige. Interessant i denne sammenheng er at mer 
avansert programvare for visualisering og animasjon også blir tilgjengelig for mobile 
enheter, for eksempel Flash teknologi fra Macromedia20. Disse kan styrke muligheten til å 
formidle mer kompliserte historier – noe både innholdsprodusenter og -tilretteleggere er 
opptatte av (jf. bruk av animasjon for å formidle en bygnings skiftende funksjon gjennom 
de siste hundre år, beskrevet under pkt 5.2). På liknende vis kan JAVA-baserte spillmoduler 
integreres i nye guidetjenester for å skape engasjement og en annerledes guideopplevelse 
(jf. pkt 5.4). Her stilles det imidlertid visse krav til terminalene. Både den tekniske og den 
markedsmessige utvikling de siste år gir et godt grunnlag for utvikling av bedre og mer 
interessante guideløsninger.  

 

 

 

 

 
                                                      
20 http://www.macromedia.com/mobile/. 
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6 Oppsummering 

ErkeGUIDEN ble testet av 90 personer i løpet av 3 høstdager i 2005. Vel halvparten av 
forsøkspersonene var skoleelever på 17-18 år og testen med disse var forhåndsavtalt. Også 
personer med museumsfaglig bakgrunn og tilfeldig forbispaserende inngikk i utvalget, som 
for øvrig hadde en overvekt av kvinner.  

Tjenester som ErkeGUIDEN synes å ha potensial i seg til å gjøre kulturarven lettere 
tilgjengelig. Vi kan trekke fram tre forhold: 

1) Responsen var generelt sett meget positiv, noe som følgende tall illustrerer: Henholdsvis 
72 og 75 % var enig eller delvis enig i påstandene ”Jeg vil bruke en slik guide på nytt om 
anledningen byr seg” og ”Jeg vil anbefale denne type guider til andre”. Antall informanter 
og testperioden var imidlertid begrenset og det er derfor riktig å være nøktern og fremdeles 
snakke om et potensial i stedet for å fastslå et faktum. 

2) Det kan synes som om guider av denne type kan trekke nye grupper til museene. 
ErkeGUIDEN virket pirrende på nysgjerrigheten til over halvparten. Det var mao ikke alle 
som etter forsøket ville satse på et ”ordentlig” besøk på Erkebispegården, men det er verdt å 
merke seg at den påviste økte nysgjerrigheten gikk igjen i alle grupper. Den var der hos de 
helt unge, som jo representerer framtidas museumsgjengere. Den var hos de som ikke har 
museumsfaglig bakgrunn, så vel som hos de som er knyttet til disse institusjonene, og 
tendensen var like tydelig i gruppen informanter som vanligvis ikke er hyppige gjester ved 
museer etc. I tillegg kom det umiddelbar og positiv respons fra informant med begrenset 
leseferdighet og leselyst. Dette er oppløftende med tanke på grupper som tradisjonelt ikke 
oppsøker denne type institusjoner.  

3) Først nå ser vi mulighetene! Representanter for museene og tilretteleggere av innhold 
fikk gjennom utvikling av innhold og gjennom tilbakemeldinger fra publikum verdifulle 
erfaringer. De fikk selv erfare hva som fungerte i forsøket på å formidle den gode historien. 
Lydklipp er vinneren, med bruk av dramatiserende effekter og den personlig formidlede 
historien. Aktørene er mao entusiastiske og ser verdien i denne type tjenester. 

Forsøket i Erkebispegården satte 3G-nettet på prøve. Det er ikke enkelt å konkurrere med 
nesten 1000 år gamle byggverk hvor murveggene er flere meter tykke! Dette er imidlertid 
forhold som må tas hensyn til ved lansering av 3G-tjenester, spesielt om disse skal fungere 
innendørs og i naturlig skjermede offentlige rom utendørs. mGuide™-konseptet sin skjebne 
er i alle fall avhengig av at den tekniske løsningen fungerer prikkfritt, og først da vil vi 
kunne teste konseptets ulike moduler. Foreløpig står vi igjen med aktører med styrket 
forventning til denne type tjenester, - aktører som ønsker enkle rutiner for å ta seg betalt for 
slike guidetjenester, som ønsker å gjøre tjenestene kjent blant publikum og som trenger et 
apparat for å drifte, vedlikeholde og videreutvikle guidetjenester. 
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Betydning for Telenor 

Forsøket viste at denne type tjenester stiller særskilte krav til 3G-nettets dekningsgrad. 
Slike tilbakemeldinger er viktige for å kunne vurdere videre utbygging av 3G-nettet og 
samtidig sette betingelser for de tjenester som kan markedsføres som 3G-tjenester. Dernest 
har dette forsøket gitt indikasjoner på forventet publikumsrespons og betalingsvilje. Dette 
har betydning for Telenors forhold til bransjen og til tredjeparter som tar initiativ til 
utvikling og drift av denne type tjenester.   
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Vedlegg 2  Oppslag i Adresseavisen 

Publisert 11.10.2005  

http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article578386.ece# 

 

Med guiden i mobilen 
Om litt kan mobilen bli din museumsguide.  
Tekst: Finn Åldstedt 

 
  

 
 

Systemet testes ut i borggården på Erkebispegården.  
Fra venstre Anders Olsson, Doris Lefring, Cornelius Heyse og Tove Søreide.  

Foto: IVAR MØLSKNES 
 

Forsøkene inngår i et nordisk pilotprosjekt, som tar sikte på å formidle kulturarven via 
mobiltelefonen. Systemet egner seg særlig godt på museer, utstillinger og andre 
severdigheter. På en mobiltelefon av siste generasjon kan du kontakte et WAP-sted, og 
klikke deg inn på en meny som byr på illustrasjoner, animasjoner, samt tekst- og lydfiler. 
De fire fløyene på Erkebispegården vises i displayet, og så kan du navigere fra bygning til 
bygning og sjekke innholdet i dem.  

Utstillingsleder Jan Erik Raanes ved museet i Erkebispegården er fascinert av mulighetene 
som ligger i prosjektet. I skulptursamlingen finnes bl.a. det berømte steinhodet som 
angivelig forestiller kong Sverre. I mobiltelefonen forteller Sverre om sitt eventyrlige liv fra 
han som ung mann kom fra Færøyene til Norge med kongelige ambisjoner.  

- Vi har fått skuespillere til å lese inn tekster og presentere seg som ulike statuer i 
samlingen, opplyser Raanes, som er mer opptatt av hvilket innhold som skal formidles enn 
av teknologien.  

Sammen med Nidarosdomen mottar Erkebispegården hvert år ca. en halv million 
besøkende. De levende guidene vil aldri forsvinne, men Raanes mener at mobilguidene kan 
bli et verdifullt supplement og gi brukerne tilleggsopplevelser. Han håper det skal være 
mulig å ta mobilguidingen i bruk om ett år eller to. Det er første gang i norsk sammenheng 
at museumsformidling over mobiltelefon blir testet ut på et så avansert nivå.  

Pilotprosjektet Nordic Handscape er et felles nordisk tiltak finansiert av Nordisk 
Ministerråd. I det norske delen av prosjektet deltar bl.a. ABM-utvikling, Telenor R&D, 
Klipp og Lim Media as, PATS-labben ved NTNU samt Nidaros Domkirkes 
Restaureringsarbeider. Norsk prosjektleder er Anders Olsson, rådgiver ved ABM-utvikling. 
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 Opplev Erkebispegården med mobilen! Lokasjonsbasert... 
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Han framhever at systemet er enkelt i bruk. Kan du håndtere en mobiltelefon, kan du også 
få mobilguiden til å virke.  

- Vi benytter oss av tilgjengelig teknologi, og informasjonen du ser på skjermen stammer 
fra en server på Tyholt, forklarer Olsson. Mer eller mindre tilfeldig har han engasjert 
besøkende på Erkebispegården til å teste ut systemet i denne uken. I går fikk to polske 
turister prøve det, i dag kommer elever fra Adolf Øiens skole.  

Fordelen med systemet er at du stort sett frigjør deg fra åpningstidene og fra de stedlige 
guidene, sier Olsson, som opplyser at prosjektet skal evalueres i høst.  

 

 
 

En hendig guide. 
 


