
2012-02-23

1

Bild: Bella Shoots med CC
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Ja!Ja!

Nej, jag är nöjd...Nej, jag är nöjd...Nej, jag är nöjd...Nej, jag är nöjd...

Resultat från enkäter genomförda under Urban Nature-projektet 2010

Bild: Bella Shoots med CC
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Trösklar
�

Familjen 70% – “kämpar med livspusslet” 

KUNSKAPSBRIST

�Hitta tid i vardagen
�Har ej kunskap om hur man kommer ut 
och vad man kan göra ute i naturen

Användarbehov
�Förslag på enkla naturaktiviteter
�Bekräftelse från andra (vänner)
�Tillgång till korrekt information

RELEVANT information saknas
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Hur kan en digital tjänst tillgängliggöra naturen?

Hur kan en digital tjänst tillgängliggöra naturen?
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Hur kan en digital tjänst tillgängliggöra naturen?
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Alla mobilanvändare

varav smartphone (50%)

varav iPhone (60%)

varav laddar ned din app (>500 000 andra appar att välja på...)

varav användare av din app (10-26%)

900 000 Stockholmare 

450 000 på Facebook/månad

328 000 på Facebook/dag

2 000 användare av ”Upptäck Stockholm”
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�”Upptäck Stockholm” release i april 2011 med stort press-intresse.    
Ca 20 000-25 000 nedladdningar totalt för iPhone och Android.       
Kanske 2 000 - 5 000 återkommande användare.

�Recensioner Android:
• ”Väldigt bra initiativ men seg och laggig app Ej anpassad till• Väldigt bra initiativ men seg och laggig app. Ej anpassad till 

Android. Behåller den och hoppas på uppdateringar.” april 2011

• ”En bra ide till app som dessvärre är knappt användbar. Troligtvis 
utvecklad av någon helt utan verksamhetskunskap. Gör om gör 
rätt.” oktober 2011

�Recensioner iPhone:
• ”Seg, dålig navigering, för lite innehåll. Samarbeta med de 

ä t k ” j 2011närmaste grannkommunerna, ...” maj 2011

• ”Gillar’t! Hade varit ännu bättre om man kunde maila vänner eller 
lägga ut platser/aktiviteter på Facebook.” maj 2011

�Aldrig uppdaterad sedan april 2011...

Så skall NATURKARTAN stimulera till fler naturbesök
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En STANDARD för naturinformation

Inspirerande bilderInspirerande bilder

Ledens popularitetLedens popularitet

En STANDARD för naturinformation

Kortfattad relevant beskrivningKortfattad relevant beskrivning
Bygg din egen Naturkarta med platser 

du vill besöka eller har besökt
Bygg din egen Naturkarta med platser 

du vill besöka eller har besökt

Fokus på kartanFokus på kartan

Enkelt att delaEnkelt att dela

Enkelt att kommenteraEnkelt att kommentera

VägbeskrivningVägbeskrivning

NyheterNyheter

Platser i närhetenPlatser i närheten
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Enkelt att delaEnkelt att dela

En STANDARD för naturinformation

Effektiv DELNING ger viral spridning
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Effektiv DELNING ger viral spridning

Det är användarna som marknadsför naturen!Det är användarna som marknadsför naturen!

Upptäcka

ENGAGERADE användare

Utforska

Bygga värde

I’m awesome!
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Upptäcka

Nyheter

Mer innehåll
ENGAGERADE användare

Utforska

Bygga värde

Dialog med 
användarna

I’m awesome!

Förbättringar av tjänsten Fler användare

Projekt "Naturkartan Norrköping" 
(Norrköpings kommun)
Lansering: vår 2012

Först ut på NATURKARTAN

Projekt ”Nationalparks-app Tyresta” 
(Stiftelsen Tyrestaskogen)
Lansering: vår 2012

Projekt ”Bättre tillgänglighet till kartor för allmänheten” 
(Orienteringsförbundet och Friluftsfrämjandet)
Lansering: vår/sommar 2012
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Först ut på NATURKARTAN

Först ut på NATURKARTAN
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� Gör naturen tillgänglig genom enkla 
beskrivningar av utvalda smultronställen

� Gör det enkelt att dela informationen så 
att den sprids viralt

Sammanfattning

� Utveckla kontinuerligt tillsammans med 
engagerade användare

� Fler kommuner/org. - fler engagerade 
användare och fler naturupplevelser

Mer info:
www.naturkartan.se
www.naturkartan.tumblr.com
emil@laventura.se
0705-58 97 87


