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Så kan du påverka framtidens
medietjänster
Vill du ha ett elektroniskt armband som håller koll på hur dina aktier
går eller hur högt ditt blodtryck är? Nu kan du vara med och påverka
hur framtidens mobila medietjänster ska se ut.
PROJEKTET UBIMEDIA är ett samarbete mellan
forskare vid Högskolan i Halmstad och nio
svenska medieföretag, däribland Dagens
Nyheter. Tre inspirationsfilmer har spelats in för
att sätta igång tankarna kring hur vardagen kan
se ut om sådär tio år.

- De bygger på visioner som mediehusen har i
dag, men både tidningarna och vi forskare vill
veta vilka intelligenta tjänster
mediekonsumenterna vill ha i framtiden. Vi vill
underlätta i vardagen, säger Carina Ihlström
Eriksson, lektor på Högskolan i Halmstad och
projektledare för UbiMedia.
För att tidningsläsarna ska kunna säga sitt finns
det just nu webbenkäter ute på flera olika
nyhetssajter, bland annat på DN.se.
- Hittills har vi fått in något tusental svar på
våra webbenkäter, men vi hoppas på några
tusen till. I höst ska vi analysera hela
materialet, säger Carina Ihlström Eriksson.

Läs mer
• Toppbetyg till DN:s

mobila nyheter
• Telia vill ta steget in i

Second Life
• Så hittar du rätt mobila

bredband

Bostäder och
utförsäljning
Chatta om bostadspolitik
och om utförsäljning av
statliga bolag med
kommun- och
finansmarknadsminister Mats Odell på fredag klockan
11.00. Ställ din fråga redan nu.
- Det har blåst rejält vid flera tillfällen.

PÅ STOCKHOLMS STADION
Övriga erbjudanden på DNkortet
Prenumerera
Ta med din tidning i
sommar
Hantera
prenumeration

Ekonominyheter
-

Börsen väntas fortsätta ned
Kraftiga ras på Asiens börser
Baltiska ländernas ekonomier på väg mot en "s
Svenskarna dystra om lönehöjningar
Kappahl ökar vinsten
Till hela listan

Privat
Företag

• Brottsligheten minskar

med mobil polisstation

Stockholmsbörsen 09:01
Externa länkar

-0,19%
Upp-/nedgående

• Delta i enkäten!

0 st
339 st

Lägg till på MySpace

Kolla upp firman! Hur går
det för din hantverkare?
Har din affärspartner
gått i konkurs?

0 st

Lägg till på Facebook
Sök i börsen:

Aktier

Lägg till på del.icio.us
Till börsöversikten

Vad är detta?

MEDIEHUSEN HAR visat stort intresse för

samarbetet med forskarna på Högskolan i Halmstad.

BMW 118 d och Audi A3
Tidigare provkörningar
DN Motors miljöbilsguide

- För oss handlar det om att få veta hur våra läsare tänker och vilka behov de
har. Det är avgörande att få kunskap om vilka tjänster som behövs i framtiden.
Kanske vill de veta var de kan handla billigast eller få hjälp med att hålla koll
på barnens skolschema, säger Annika Wink, marknads- och informationschef
på Dagens Nyheter.
Framtidens mobila medietjänster förväntas bli mer och mer skräddarsydda för
enskilda personer. Det bygger på att läsarna tillåter att tidningarna får
betydligt mycket mer information om intressen, livsstil och vanor än vad de har
i dag.

Sluttankat?
12, 13, 14 - och snart 15 kronor. Håll koll på
bensinpriset här.
- Allt om bensin- och oljepriset

- Grundtanken är att tidningarna är bäst lämpade för den här typer av tjänster.
Vi i projektet tror att de har större trovärdighet än till exempel
mobiltelefontillverkare eller mobiloperatörer, säger Carina Ihlström Eriksson.

Lyxig fiskrätt
Lättlagad lyx med
parmalindade gösfiléer,
rosmarin och stekt sallad.
Senaste recepten

Projektet UbiMedia har pågått i cirka två år och i slutet av året kommer
forskarna med sin slutrapport.

Parmalindad gös
Stekt sallad

Vill du påverka vilka mobila medietjänster som ska finnas i framtiden? Svara
på webbenkäten här.

Sök bland recept

Mia Halleröd
Skicka

Bästa vägfinnaren
Stort test av tekniken som leder dig rätt.

Skriv ut

SPONSRADE LÄNKAR

- Fler Din Ekonomi-artiklar

Utbildning och coachning för ökad säljkompetens
Salestrain ökar ditt företags säljkompetens alltifrån inledande kontakt till avslut. Vi
skräddarsyr utbildningen efter din organisation. Läs mer här.

Tester & jämförelser

CERTEX utbildning i säkra lyft
CERTEX är den ledande återförsäljaren av stållinor och lyftredskap i Sverige med ett
brett utbud samt lyftrelaterade besiktningstjänster & utbildning.

Här hittar du Din Ekonomis tester och jämförelser.
Välj test här

Ät gott på vägen
Skilsmässa efter ett
halvår - vad får jag?
DN:s jurist Håkan Fälth
svarar på frågor om
vardagsjuridik.

Kreativitet och drivkraft på Fridhems folkhögskola
Fridhems folkhögskola - Kreativitet, nytänkande och drivkraft. En av de vassare
folkhögskolorna på kultursidan och dessutom Sveriges största internat.
Vad är detta?

SPONSRADE LÄNKAR

• Kraftiga ras på Asiens börser
• Baltiska ländernas ekonomier på väg mot en "svensk kris"
• Svenskarna dystra om lönehöjningar
• Kappahl ökar vinsten

• 40 får gå utan ersättning i Seskarö
• Stort ras på Wall Street

Välj land...
...eller stad

• Börsen väntas fortsätta ned

• Danska chefer får minst stöd

Fler reportage

- Ställ fråga/Tidigare svar

Ekonominyheter

• 1.000 polisanmälda för svartjobb

DN guidar till tio bra krogar
längs E4 och E20.

Lite kött
Vissa grillkorvar
innehåller mer vatten än
kött, visar ett stort test.

Överdåd
En 200 kilo tung tårta.
Läs om historiens mest
överdådiga bröllop.

Ansök om Ikanobankens
snabba och enkla lån!
Låna mellan 20 000 och 350
000 kronor. Du behöver ingen
säkerhet och betalar inga
avgifter. Ansök via internet
och få besked direkt. Nu med
lånelöfte!
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Låna trots nej från bank
Låna pengar även när banken
sagt nej. Låna hos Bank2.
GE Money Bank - Låna
pengar online
Ansök om Flexibla Lånet
mellan 5000 och 350 000 kr,
från 5,95% ränta. Extra
förmånligt vid ansökan online.
Vad är detta?

Senaste jobben
3513 Antal jobb totalt
z Verkstadschef idag

z

z

z

z

02:00 Lantmännen
Maskin
Verkmästare idag
02:00 Lantmännen
Maskin
Butiks- och reser...
idag 02:00
Lantmännen Maskin
Secretarial Assis...
idag 00:38 The
Council of Europe
VVS-Isolerare sök...
idag 00:22
Företagsannons

Senaste annonserna
Hjälp erbjudes i Sjöbo
Maria Johansson
Hjälp sökes i Stockholm
Fantastisk barnvakt sökes
Företag i Täby
HÄLSOSPEGELN
Hjälp erbjudes i Luleå
Isabelle Isaksson
Hjälp sökes i Nynäshamn
Hundvakt sökes

Fler annonser
Annonsera
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"Bra prislapp" DN:s Yvonne Edenholm kommenterar Tele 2:s försäljning.
Senaste nytt

Mest lästa

Mest tipsade

Mest bloggade

Webb-tv

08:41 Börsen väntas fortsätta ned

Prenumerera på

08:30 Kraftiga ras på Asiens börser

topplistorna
Få topplistorna via epost varje fredag

08:03 Baltiska ländernas ekonomier på väg

mot en "svensk kris"
08:03 Colombias president vill ha nyval

Din mejladress

08:02 Thailands regering sitter kvar
07:50 Sd över spärren i ännu en mätning
07:50 Svenskarna dystra om lönehöjningar
07:49 Kappahl ökar vinsten

Nyhetsdygnet

(Vad är RSS?)
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Gratis årsredovisningar
Välgrundade investeringsbeslut kräver
fakta - beställ den senaste
årsredovisningen idag.

PROV: BMW 118 d och Audi A3
- Senaste provkörningarna
Hur mycket är bilen värd?
Skriv in ett registreringsnummer och se
bilens uppskattade värde.
Reg.nummer:

Sök pris

Sök utan registreringsnummer
Kontakt
Webbredaktör (07.30-15.30):
Olof Wijnbladh
Tel: 08-738 15 48
Reporter och Webbredaktör (10.00-18.00):
Mia Halleröd
Tel: 08-738 15 11
Reporter (08.00-16.00):
Kenneth Westerlund
Tel: 08-738 20 13
Övriga tider:
Tjänstgörande nyhetswebbredaktör
Tel: 08-738 23 23
Nyhetstips: ekonomiwebben@dn.se
Ekonomichef: Åsa Tillberg
Kontakt: Ekonomiredaktionen
Tel: 08-738 19 53

RSS

Nyhetsbrev

Bevaka via e-post

Nyheter via SMS

- Nyheterna direkt till dig

- Varje dag i korthet

- På nyckelord eller ämne

- Få nyheterna först

- Håll dig uppdaterad

Skicka ett SMS med innehållet DN
FLASH till 72580 för att
prenumerera. Avsluta när som
helst genom att skicka ett SMS
med texten DN FLASH STOPP till
72580. Kostnad: 3kr/SMS.

DN:s skärmsläckare hämtar de
senaste nyheterna från sajten och
visar dem när datorn inte är aktiv.
Så här gör du!

Nyheter
Ekonomi
Sport
Debatt/Ledare
Kultur

Varje dag skickar vi de viktigaste
nyheterna och dagens recept till
dig.

skicka

e-postadress

e-postadress

nyckelord
Varje dag

Skärmsläckare

Visa alla flöden | Vad är RSS?

Fler bevakningstjänster
Förstasidan

STHLM

Kontakta DN

Prenumerera

Ekonomi

Sport

Kultur & Nöje

Ändra adress tillfälligt

Debatt

Annonsera

Ledare

Advertise in DN

På Stan

Motor

Jobb

Om DN & DN.se

Resor

Teknisk info

Bostad

Mat & Dryck
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