Digitala Solanderleden 2014-2015

RAPPORT OCH FÖRSLAG
Digital utveckling av Solanderleden
Syfte (enligt projektansökan): Utveckling av ”ny” teknik för berättande efter vägen, berättar-app,
vevlådor mm.I samverkan med LTU, lärare och studenter utveckla en app för berättande längs leden.
Även vevlådor testas för utvärdering (se manualen).
Projektbudget: App-utveckling 100 000, Vevlådor 50 000
Analoga hjälpmedel för vandrare:
• Skyltar och informationstavlor
• Ledbroschyrer och ledböcker, kartor
• Kombination av skylt (med nummer) och informationsmaterial (köpes)
• Interaktiva hjälpmedel längs leden såsom Vevlådor (en låda med inspelat ljud, som kan
spelas in från distans vars mekanism drivs genom att man drar i en vev)
Digitala hjälpmedel till platsupplevelser kan utgöra följande tekniker:
• Hemsida – med karta och platsinformation (digitaliserad ledbroschyr)
• Ring-så berättar-vi – telefonnummer till berättarröst i telefonsvarare
• Digital karta –t ex Goolge Maps med sevärdheter markerade, WikiMaps m.fl.
• QR-koder – på speciella platser finns QR-koder som länkar till hemsida med platsspecifik
information
• GPS-Geocatching – tematiserade (storytelling) geocatcher
• Besöks-App/Mobilguide – App med bilder, ljud, film och text som beskriver led/stig
(”Upplevelsestigar i Överkalix”-projekt, ”Spökvandring”, ”Stadsvandring Kristinehamn”)
• Argumented Reality – App till smartphone där datagenerrad information och bilder läggs
över mobilkamerans bild i realtid (peka och se)
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Detta är gjort:
1. Involverat studenter att ta fram koncept för led-App: Rapport kurs U0031F: J. Zryd & L.
Jansson. 2014 Digital Interpretation för Solanderleden.
2. Omvärldsanalys och forskningsanalys kring digitala turistupplevelser och vandringsturism. Ett
15-tal aktuella vetenskapliga artiklar har hittats och sammanfattas. (10 timmar Faktura 210)
3. Ett 10-tal digitala lösningar (Appar och hemsidor) har identifierats med anknytning till
vandring och digitalt turist-stöd. Utvärdering och rekommendation nedan. Bilaga 1.(16 tim
Faktura 210)
4. En konceptutveckling ”Wiki-Trail App - Solander Trail Adventure” har tagits fram som
integrerar Storytelling, Interpretation, Sociala interaktioner och kartfunktion. Under
utredning hur detta innovationskoncept kan tas vidare. Bilaga 2. (8 timmar Faktura 203)
5. Tagit fram en Kravspecifikation för utveckling av en Solanderled-App i tre olika
utvecklingssteg: 1 Hemsida, 2 Trail-App bas 3) Wiki-Trail App. Bilaga 3. (3 timmar Faktura
210)
6. Diskuterat App & Hemsideutveckling med InTheCold och fått en offert på Responsive
Hemsida för 100 000:- Bilaga 4. (2 tillfällen x My Wats, 1 x Niklas Berg, 1 tim Faktura 203, 3
tim Fakt 210)
7. Skapat en Google Mail användareidentitet
Solanderleden@gmail.com – som bas för
registrering på olika hemsidor och Appar.
(1 tim Faktura210)
8. Skapat en Facebook-identitet ”Daniel Solander”
– för att marknadsföra Daniel Solander och
Solanderleden. (2 tim Faktura 210)

9. Skapat en Facebook-sida ”Solanderleden” där
Solanderleden och dess resurser presenteras.
(3 timmar Faktura 210)
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10. Skapat en Facebook-grupp ”Solanderleden
– public Storytelling” med syfte att fånga
upp historier och information kring
Solanderleden (2 timmar Faktura 210)

11. Sedan tidigare skapat en Facebook-grupp
”Solanderleden – Arbetsgrupp” för intern
kommunikation mellan involverade i
utvecklingen av Solanderleden. (ej debiterat)

12. Tagit fram en strategi och förslag till tematiserad Geocaching
på Solanderleden – för att höja upplevelsevärdet och locka
besökare till leden. Ta fram travellbugg, cacher, loggböcker,
Dekal Solander Geocaching etc. Bilaga 5.
(5 timmar Faktura 210)

13. Påbörjat en hemsida ”Solanderleden” på webbhotellet Hemsida24 som fungerar även i
smartmobiler, och samlat material (med bidrag från Britt-Louise) för information om
Solanderleden att lägga ut på hemsida och Facebooksida. (10 timmar Faktura 210)
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Fortsatt arbete - Att Göra (förslag):
1. Registrera en webbadress www.solanderleden.se (ca 1 timme).
2. Fylla hemsindan på webbhotell (Hemsidan24) med innehåll och kartor och välja webbmall,
grafisk profil, fonter, färger, bilder etc. (ca 24 timmar)
3. Skapa detaljerad Google Maps karta inkl registrera ny Google Maps-användare (6 timmar)
4. Fylla Facebook sida och grupp med information (4 timmar)
5. Skapa inloggning på trail och kartappar 5x Appar (5 timmar)
6. Fylla kartappar med kartor och information 5x Appar (23 timmar)
7. Möten med Margareta Estam, GIS-Piteå Kommun, Swedish Lapland Tourism, kontakta
ytterligare Apputvecklare och OnSpotStory (5 timmar)
8. Ordna tuffzoner och förbererda tuff-events längs Solanderleden (6 timmar)

Kostnad att göra inom Digital utveckling:
Avklarat & Debiterat: 69 timmar á 400:- = 27 600:- exkl. moms
Att göra förslag: 73 timmar 29 200:- exkl moms
Totalt: 56 800:- av budgeterat 100 000:-
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Bilaga 1:
Följande Digitala applikationer har identifierats lämpliga för Solanderleden
med olika målgrupper:
1. Google Maps/Google Earth – för hemsida och facebooksida, samt nedtankning till andra
Appar och hemsidor.

2. www.geochaching.com – för utlagda tematiserade Geocacher. Redovisas även på sida
på www.solanderleden.se
Se Separat förslag bilaga 3.
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3. Turf-Outdoor Addiction (www.turfgame.com) –utvecklat i Sverige och är ett realtidsspel
som spelas via gratis-App. Turf betyder område. Via mobilens GPS och mobilnät går
spelet ut på att hitta och äga zoner i landskapet/staden. Spelet går ut på att samla poäng
och du får olika mycket poäng för olika zoner. Du äger en zon genom att befinna dig
inom den i 30 sekunder. Så länge du äger zonen får du poäng för den. Rund Sverige finns
nästan 20 000 zoner och 100 000 registrerade användare. Ägarna skapar zoner – men
man kan önska sig zoner: “We will focus on making really great zones from now on, and if you know of
spectacular places that doesn’t have a zone, please go to the forum and write about them there! We will also
keep focusing on bringing Turf to smaller places and we will also look in to bringing more zones out in the
wilderness (forests, mountains etc) – something we know many turfers have missed” Spelet genomförs

som events vid visa datum “rounds” gemensamt over hela landet. Men även lokala Turfevents kan anordnas, t ex längs Solanderleden.
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4. Wikiloc - Trails of the world (wikiloc.com) samlarleder och platser från hela världen och
har 1 336 414 medlemmar och 3 004 138 leder (trails). Finns även som App.
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5. AllTrails (Free)
Har bara I USA och Kanada 50 000 led-guider och mer än 1,5 miljoner användare. Enkelt sätt att
guida vandrare till leder. Leder kan skapas medGPS-information, bilder och texter. För 50 USD/år fås
en pro-version som kopplas till National Geographic Maps, och tillåter att man trycker ut kartor och
kan editera kartor. Appen visar även Events såsom World Elevation Challange där man kan tävla och
registrera sin vandring i realtid. Plattform Apple och Androin.

6. MapMyHike GPS Hiking (Free)

En App som registrerar vandringar och cykelturer och ger detaljerad feedback på rutt, hastighet,
distans, calorie förbrännt m.m. Syfte är workout men fungerar bra för vanliga vandringar. Man kan
även lägga ut leder och tävla mot andra vandrare för bästa tider m.m. För tillvaret 2,5 USD/månad
fås live tracking och kontakt med andra vandrare (kompisar) i realyid, hjärtfrekvensanalys, ljud
coaching och rutrekommendationer. För Apple och Android.
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7. Every Trail (Free)
Har over 400 000 användare som lägger upp ledkartor och resetipps. Har kartor med
POIs markerade, bilder, audio guider och reseloggar över hela världen. Man kan med GPS
registrera sin vandring, och för 4 USD få Pro-versionen för off-line funktion. Man kan
skapa egna leder och guider som kan lätt delas på sociala medier direkt från Appen. Den
kan användas även för cykling, skidåkning m.m.Alla data skapas på EveryTrail.com
hemsidan. För Apple och Android, För Windows-telefoner finns Trailhead med samma
funktion.

8. Wandermap
En europeisk vandringssida som finns även för cykling. Brett funktionalitet som tidigare applar.
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9. Scandinavian Trails
Resultatet av ett projekt med syfte att skapa en skandinavisk kartfunktion. Utarbetad för Danmark
och Västkusten, men har efter projektslut inte vidareutvecklats (exempel på projektprodukter utan
framtid). Begränsad information nedladdad.
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Polulär bloggsite för vandrare över helas världen för att dela vandringsupplevelser, tips m.m.
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10.

ONSPOT STORY-www.onspotstory.com

Ett företag OnSpot Story har lanserat App för Apple- och Androidtelefoner. Syfte att skapa
berättelser kring platser som återges med berättarröst. T ex kultursatigen i Gällivare är
skapad förAppen som ett produktutvecklingsarbete av en student på naturturismutvecklarutbildningen på beställning av destination Gällivare. Alltså en påbörjad produkt.
Uppderaget var:
• Affärskritiska faktorer: vara tillgänglig
• Vad innebär kvalité och att vara unik
• Vad innebär exportmognad
• Behov av samarbete för att sälja
• Undersöka tjänsten/produkten – vad gäller utbud, möjlighet och kostnad
• Bestämma antal stigar, vilka ska ingå.
• Hitta samarbetspartners
• Revidera befintligt material och levandegöra, ex läsa in texter, kolla ljud mm.
• I Appen; Välja språk, Välja bilder, fixa texter, fixa ljud, lägga in kortfilmer m.m.
• Ordna Vägledning …..ex fortsätt nu din vandring ner mot…….
Appen plingar till vid varje ny punkt – det går att lägga in 30 punkter. Google maps stöd finns
Surfa utan att betala något för själva uppkopplingstiden på internet, gästen betalar endast
för ’stigavgiften’ 40 kr/person på Kulturstigen.
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Vad säger Forskning?
(kommer att utvecklas med sammanfattningar av relevant forskning)
Argumentet reality applikationer:
www.junaio.com
www.cynapse.com/localscape
www.wikitude.com
www.acrossair.com
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Bilaga 2: Idéskiss till Wiki-trail App – Solander Trail Adventure
Målgrupper
Active Family, WHOPs, DINKs, Gen XYZ
Locals, företag, forskare m.fl.

IRL-besökare

Virtuella-besökare

Vandrare på leden

Potentiella Vandrare

Wiki-trail Community
IN-Funktioner:
Vem, Vart, Vad

Realtids chatt
Trailbloggs

UT-Funktioner:
Vart, Vad

Realtids-map
Intelligent APPInterface
Add-on: Argumented Reality
GPS-Map
kartfunktion

Add-on: Gaming apps
Add-on: Trail-trainer
Bilder

Ledinformation

Narrativ Databas med
geotaggar m.m.

Filmer

Aktivitetsinformation
Text-stories
Interpretation,”location-based multimedia storytelling”, samproduktion,
egenproduktion, gamification, Edutainment, Argumented reality
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Bilaga 2:
Wiki-trail App – Solander Trail Adventure
Vision – Att ta vandringsupplevelser till webb 3.0 genom att faktiska (på plats) och potentiella (hemmavid)
vandrare längs Solanderleden ska kunna ta del av tidigare och simultana vandrares upplevelser genom en form
av "Wikimapia-funktion -inlägg (bilder, filmer, text m.m.) i realtid längs leden och som tidsaxel (tidigare inlägg).
Lokalbefolkning kan bidra med historier, (bilder (historiska) och filmer, ha dialog (chatta med) med faktiska och
potentiella vandrare m.m. Besökare, forskare m.m. kan likaså bidra till storytelling och informationen kring
leden.
Inom upplevelseproduktion utvecklas upplevelser utifrån:
• "första generationens upplevelseproduktion" - där en "producent" har skapat och designat
upplevelsen och den information som skall presenteras (t ex analoga och digitala hjälpmede)
• "andra generationens upplevelseproduktion" - co-produktion, användarstyrd upplevelse m.fl.
liknande begrepp - där gästen (besökaren) är medproducent av upplevelsen Solanderleden 2014-2015
•
"tredje generationens upplevelseproduktion" - där "producenten" endast tillhandahåller arenan och
verktygen (i detta fall vandringsleden och digitala applikationen) - men gästerna själva genererar sina
upplevelser.
Visionen är att Solanderleden ska vara först med att kunna leverera andra- och tredje
generationens digitala upplevelseproduktion kring leden - på plats eller hemmavid.
Målgrupper:
• Active Family – Aktiva familjer som är erfarna globala resenärer från Swedish Laplands marknader
med frilufts/vandringsintresse och teknikintresse
• Frilufts-DINK´s - Double-Income-No-Kids – med frilufts- och teknikintresse
• Frilufts-WHOP´s – Wealthy-Healty-Older People – välbärgade, resevana med intresse för friluftsliv och
teknik
• Lokala/regional friluftsvandrare – joggare, vandrare, friluftsintresserade med teknikintresse
•
Generation, X, Y och Z – Digitala generationer med liten natur- & fr
Funktioner:
Smarphone-App och hemsida – med grundläggande funktioner med karta, ledbeskrivning (distanser,
svårigheter, sevärdheter m.m.), platsinterpretation, Solander-presentation, aktivitetspresentation och
aktivitetskalender, upplevelsetips, besöks-service m.m.
GPS- positionering - IRL (In-Real-Life) besökaren ser vart på ledan denne befinner sig på en digital ledkarta,
och kunna göra avståndsberäkningar (trail-routs) som kan sparas.
Graderingsfunktion – besökaren kan gradera (stjärnmärka och kommentera) delsträckor och
platser/sevärdheter
Grundfunktioner off-line – vid dåligt nätverk bör funktioner såsom karta och grundläggande information,
gradering m.m. kunna laddas ned lokalt i miltelefonen och insamlade data (bilder, kommentarer , rutt m.m.)
automatiskt laddas upp vid ny nätkontakt
Narrativ Databas – byggs upp av ortsbor, besökare, forskare m.fl. i realtid och via tidslinje (se vad andra
tidigare har upplevt av platsen/artefakten)
Rapportfunktion – skador på leden eller ledinstallationer, svårigheter m.m. rapporteras med automatisk
geotagg
Wiki-funktion - Direkt i Appen kunna ladda upp platsspecifika bilder, filmer, ljud, texter och bidra till organisk
storytelling kring leden.
Trail-bloggs – besökare kan blogga sina upplevelser i en dedikerad bloggfunktion
Trail-community – kunna vara direkt uppkopplad till andra vandrare på leden eller hemmavid
Gamification - ge spelliknande digitala upplevelser (problemlösning, rollspel, clues i landskapet m.m.)
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Gamification – ska finnas funktioner som är spebaserade utan att vara rena spel (se MaptoHike, Stockholm
Sounds, Sighter, StrayBoots m.fl.), kan säljas som Adds-on (tilläggsfunktioner)
Skapa mystik och magi i landskapet – med ljudeffekter, Argumented reality (ersätter vevlådor) – kan säljas
som Add-on (tilläggsfunktioner).
Krav på Appen:
• Lättanvänd - självinstruerande och logisk, tydligt enkelt och intelligent interface
• Använder mobiltelefonens GPS/Geotagging för kartmarkering och positionering
• Möjlighet att ladda ned off-line funktioner
• Lätt att med få tryck ladda upp text, bild, film till appen
• Lätt att administrera och kontrollera innehållet (kunna göras av fler via inloggningsfunktion)
•
Exportfunktion av besökarens egna eller annat material till FB, twitter m.fl. sociala media
•
Enkelt utbyggbar för nya delsträckor
•
Inte plattformspecifik

Narrativ Databas – byggs upp av ortsbor, besökare, forskare m.fl. i realtid och via tidslinje (se vad andra
tidigare har upplevt av platsen/artefakten)
• Rapportfunktion – skador på leden eller ledinstallationer, svårigheter m.m. rapporteras med
automatisk geotagg
• Wiki-funktion - Direkt i Appen kunna ladda upp platsspecifika bilder, filmer, ljud, texter och bidra till
organisk storytelling kring leden.
• Trail-bloggs – besökare kan blogga sina upplevelser i en dedikerad bloggfunktion
• Trail-community – kunna vara direkt uppkopplad till andra vandrare på leden eller hemmavid
• Gamification - ge spelliknande digitala upplevelser (problemlösning, rollspel, clues i landskapet m.m.)
• Gamification – ska finnas funktioner som är spebaserade utan att vara rena spel (se MaptoHike,
Stockholm Sounds, Sighter, StrayBoots m.fl.), kan säljas som Adds-on (tilläggsfunktioner)
• Skapa mystik och magi i landskapet – med ljudeffekter, Argumented reality (ersätter vevlådor) – kan
säljas som Add-on (tilläggsfunktioner).
• Adds-On (köpbara av gästen) utvecklas: Argumented Reality, Gamification applikationer, Trail-trainer
.m.fl.
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Bilaga 3:
KRAVSPEC– Digital upplevelse av Solanderleden
1) Hemsida:
Hemsida skapas via dynamisk hemsidegenerator (drag & dropp, typ Hemsida24) med
webbaserad (inloggning) för kontinuerlig lätt uppdatering av webbansvariga.
Egen webbadress www.solanderleden.se kopplats till hemsidan.
Grafisk profil följer layout och färgsättning av Solanderleden.
Innehåller:
a) Karta (Goggle Maps/Earth) med sträcka, delsträcka – importerar KML-fil
b) Ledbeskrivning, svårighet, avstånd m.m . per delsträcka
c) Information om delsträckor med attraktioner, service m.m.
d) Involverade företag, föreningar m.m. per delsträcka
e) Erbjudanden (bo, äta, göra) per delsträcka
f) Rapportfunktion (formulär)

2) Trail-App - bas
För iPhone och Android smartphones (för Windows-phones hänvisas till hemsidan)
•
•
•

•
•

GPS- positionering - IRL (In-Real-Life) besökaren ser vart på ledan denne befinner sig
på en digital ledkarta, och kunna göra avståndsberäkningar (trail-routs) som kan
sparas.
Graderingsfunktion – besökaren kan gradera (stjärnmärka och kommentera)
delsträckor och platser/sevärdheter
Grundfunktioner off-line – vid dåligt nätverk bör funktioner såsom karta och
grundläggande information, gradering m.m. kunna laddas ned lokalt i miltelefonen
och insamlade data (bilder, kommentarer , rutt m.m.) automatiskt laddas upp vid ny
nätkontakt
Geotaggad rapportfunktion
Grundfunktions-App och hemsida – beskrivande och delvis interaktiv (positionering,
graderingsfunktion) – utvecklas för teststräckan Flottarleden.

Krav på Appen:
• Lättanvänd - självinstruerande och logisk, tydligt enkelt och intelligent interface
• Använder mobiltelefonens GPS/Geotagging för kartmarkering och positionering
• Möjlighet att ladda ned off-line funktioner
• Lätt att med få tryck ladda upp text, bild, film till appen
• Lätt att administrera och kontrollera innehållet (kunna göras av fler via
inloggningsfunktion)
• Exportfunktion av besökarens egna eller annat material till FB, twitter m.fl. sociala
media
• Enkelt utbyggbar för nya delsträckor
• Inte plattformspecifik
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Bilaga 3:
Grundfunktioner Solander-App enligt Zryd & Jansson 2014:
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Bilaga 3:
Möjlighet att koppla på framtida Wiki-trail App: Solander Trail Adventure
GPS
Smartphone
Off-Line

GPS-Data
KLM-fil

GIS Databas
Kommunen

HEMSIDA
www.solanderleden.se

Bilder
Filmer
Bas-text/info

Google MAPS

GPS
Smartphone
On-Line

Smartphone
kamera

APP
Upplev Solanderleden
ON-Line

Trail-karta
Egen-Position

OFF-Line

TEXT
Rapport-Formulär
Blogg

Trail-karta
basinformation

Steg 2
Andras-Position
Trail-chatt
Realtidbild/film
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Bilaga 4: Offert från InTheCold
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Bilaga 4: Offert från InTheCold

23

Digitala Solanderleden 2014-2015
Bilaga 4: Offert från InTheCold
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Bilaga 4: Offert från InTheCold
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Bilaga 5: Geocaching förslag: Solanderleden Geocaching:
Förslag 1:
Destination Piteå via Arbetsgrupp Solanderleden lägger ut och underhåller ett antal tematiserade
Solandercacher med egen travelbugg (färdas fram och tillbaka längs ledens cacher). Dessa blir utöver
befintliga cacher längs leden och de företag och föreningar m.m. sätter ut. En Geocache-tät led blir
intressant för många besökare.
Förslag 2: Inom projektet inköps ett antal cachebehållare med anknytning till Solander, enligt:
• Liten Groda á 45 :-/st (http://www.geocachen.se/groda-liten/220-0)
10 st = 450:-

•

Stor Groda á 75:-/st (http://www.geocachen.se/stor-groda/597-0)
10 st = 750:-

•

Små möss á 29:-/st (http://www.geocachen.se/moss/842-0)
10 st=290:-

•

Stor råtta á 65:-/st (http://www.geocachen.se/stor-ratta/431-0)
5 st = 325:-

•

Spindel á 75:-/st (http://www.geocachen.se/spindel/181-0)
10 st = 750:-

•

Träholkar á 99:- (http://tftc.se/bjorkholk-med-hange.html)
10 st st =990:-

•

Travelbugg Känga á 65:- (http://www.geocachen.se/tb-vandringskanga/387-0)
2 ST 130:- Travel Tag som du fäster på det föremål som ska ut och resa, den är
givetvis spårbar på Geocaching.com och har sin alldeles egna unika ikon.

•

Loggremsor/loggböker till Catcherna ca 200:-

Total investering: 3885:- för 55 cacher.
Bensinpengar att lägga ut cacher 18.50x6mil x 20 turer =2220:TOTALT 6105:Förslag 3: Solanderledenprojektet avsätter 6-7000 för att utrusta Solanderleden med Geocacher.
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