IBIZ TechLab

Wonderful Copenhagen
Demoprojekt om turisters bevægelse i byrummet.

Introduktion
Som del af IBIZ TechLab samarbejdet, blev der i 2017
gennemført et demonstrationsprojekt med Wonderful
Copenhagen (WoCo). Udgangspunktet for
demonstrationsprojektet var, at WoCo var interesserede i
mere viden om hvordan udvalgte grupper af turister, som
f.eks. besøgende på en konference, bevæger sig rundt i
København når de besøger byen.

Denne casebeskrivelse giver et indblik i arbejdet med at
udvikle konceptet, samt den proces der er blevet fulgt.

Designproces
En forsimplet model af den iterative designproces der
blev anvendt er vist i figur 1, hvor det fremgår at der er
blevet arbejdet i et loop mellem at generere idéer til at
løse problemstillingen, konstruere prototyper der kan
teste og afprøve idéerne, for herefter at teste idéerne
med brugere.

Konceptudvikling
Udgangspunktet var som nævnt at finde frem til om, og
hvordan det er muligt at indsamle data om specifikke
segmenter af turisters bevægelse mens de besøger
København. De indledende idéer adresserede primært
det teknologiske aspekt omkring hvordan det rent
praktisk kunne lade sig gøre, og encitamentet for
turisterne i at bidrage med viden om deres bevægelser,
idet de blev vurderet til at være de primære barrierer for
udviklingen af et koncept.

Idéer

Test

Prototyper

Det blev derfor besluttet at undersøge disse nærmere
gennem konstruktion af en prototype og en kombination
af brugertest og afholdelse af fokusgrupper. De
spørgsmål der ønskedes svar på var:

Figur 1. Designprocessen der blev fulgt i projektet.
Denne viden er blandt andet nyttig i forhold til forbedring
af tilbud til i byen, for bedre at kunne guide til steder der
har deres interesse og mindske presset på de mest
populære steder.

• Er adgangen til data om egen bevægelse som turist
nok til at ville bidrage til indsamlingen af disse data?
• Hvad skal den teknologiske platform være til
indsamling af data? En app der installeres på
telefonen, et fysisk device eller noget helt tredje?

Test
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Side !1 af !3

Ved at lave en prototype af et device som gemmer
brugerens placering mens den er tændt, samt steder de
markerede ved enten at trykke på knappen for glad eller
sur smiley, bad vi testpersoner om at afprøve konceptet
over en enkelt dag, for efterfølgende at diskutere
oplevelsen af dette samt andre lignende koncepter i en
fokusgruppe.

Figur 2. Første prototype til test af koncept.
Nogle af de resultater der kom frem var:
• Som udgangspunkt er adgangen til egne data ikke
motivation nok til at ville anvende devicet.
• Der var modstand mod at installere en app på sin
telefon i forhold til indsamling af personfølsomme data,
øget strømforbrug idet telefonen ofte er livline på rejser,
og pris for brug af data i udlandet.
• Indsamling af data om placering blev opfattet som
uproblematisk gennem et eksternt device, så længe det
kunne slukkes og ikke blev knyttet til personfølsomme
oplysninger.

Testen blev gennemført ved at rekruttere testpersoner i
reception på Hotel Bella Sky, og bede dem om at have
en ny prototype med rundt. Prototypen havde følgende
funktioner:

Figur 4. Anden version af prototypen.
• Gemmer automatisk GPS placering på SD kort når den
er tændt.
• Bruger 2 stk AA batterier og kan slukkes af brugeren.
• Har en interesseknap, som registrerer hvilken vej
prototypen peges når brugeren vil markere et sted som
interessant.
• Vibration når der trykkes på interesseknappen.
• Rem til at bære prototypen om halsen.

• Der var stor villighed til at bidrage med hjælp til at
forbedre oplevelsen som turist i en by ved at tage et
device med rundt, hvis blot der blev spurgt om det, og
eventuelt for en mindre godtgørelse som f.eks. et
gavekort.

Iteration
På baggrund af disse resultater blev der gennemført en
ny iteration af designprocessen, med idéer til at revidere
konceptet, teknologien og der blev arrangeret en test i
samarbejde med Hotel Bella Sky.
Ved denne test ønskede vi dels at få reel data om
turisters bevægelse i København, opnå indsigt i
modtagelsen af konceptet fra testpersonerne, viden om
Figur 5. Udlevering af prototyper på Hotel Bella Sky.

Resultater fra test
Testen blev gennemført med 11 deltagere fra syv
forskellige lande, og resulterede i indsigter i mange
former. Blandt andet omkring potentialet af konceptet set
fra personalet på hotellet, testpersonernes oplevelse
med brug, deres forslag til ændringer og selve data
omkring bevægelsen i København.

Figur 3. Test på Hotel Bella Sky.
hvordan teknologien og interaktionen med prototypen
fungerer under brug.
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Nogle udvalgte eksempler på læringer fra denne test kan
ses i det følgende:

Side !2 af !3

• Personalet på hotellet så et potentiale i at data kunne
bruges til at give opdaterede og relevante råd til
gæsterne om hvor de skulle tage hen i byen, f.eks.
baseret på segmenter som passer på gæstens selv.
• De testpersoner (10 af 11) synes ikke det var et
problem at gå rundt med prototypen, og flere fandt det
let og sjovt.
• Det var let at glemme at klikke på prototypen.

Eksempler på områder hvor vi har set at denne type
teknologi og undersøgelser også kan have gavn, er
blandt andet, til at give anbefalinger til turister baseret på
andre med lignende interesser, f.eks. ved at man kan
lade sig inspirere fra andre på en konference, til bedre at
forstå bevægelser af besøgende til sportsevents, som
f.eks. VM i ishockey, eller EM i svømning. Men
anvendelsesmuligheder har vist sig også at have stor
gavn både som inspiration og direkte anvendelse i andre
domæner.

• En testperson kunne godt tænke sig at se sit eget kort
efterfølgende.
• 50% ville gerne have brugt mere tid på det.
På baggrund af de indsamlede data blev der desuden
lavet heatmaps over de områder testpersonerne havde
været. Af dem kunne man se at:
• Alle ophold var på 1 - 3 dage.
• Testpersonerne opholdt sig primært inden for søerne i
København, og omkring de populære turistattraktioner.
Et enkelt par var længere ude, men først på tredje dag
af deres besøg.
• Omkring Langelinie og Kastellet, var der flere
interessetilkendegivelser på andre områder end selve
Den Lille Havfrue.

Figur 7. Aktivitet og interessepunkter omkring
Langelinie og Kastellet.

Om IBIZ TechLab
IBIZ TechLab er et projekt, der demonstrerer teknologier
til monitorering af kundeadfærd og teknologier til
forbedring af kundeoplevelsen i den fysiske butik.
Projektet er finansieret af Styrelsen for Forskning og
Innovation og løber fra januar 2016 og til udgangen af
2018 med 1-2 årlige demonstrationsprojekter.
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Projektet er et samarbejde mellem alle de tre IKTorienterede GTS-institutter; Alexandra Instituttet, FORCE
Technology og Teknologisk Institut samt Erhvervsakademi Aarhus, og dækker således bredt over
kundeoplevelsen og privacy, teknologier til datafangst og
dataanvendelse i handels- og servicevirksomheder.
Læs mere på www.ibiz-techlab.dk
Figur 6. Visualisering af de indsamlede data.

Anvendelse
Formålet med demonstrationsprojektet var at vise et
potentiale for at anvende teknologi til f.eks. at monitorere
kundeadfærd, og derigennem, sammen med de andre
aktiviteter i IBIZ TechLab, at give inspiration til nye
muligheder og innovation. Der er således ikke igennem
projektet blevet udviklet et færdigt produkt, men snarere
vist muligheder ved at anvende designmetoder
kombineret med teknologi til at få ny viden omkring en
specifik gruppe af mennesker.
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