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I kursen Designstudio Mobil fick vi i uppdrag av Båstad Turism & Näringsliv att vidareutveckla 
deras nuvarande applikation, Båstad & Bjärehalvön. Målet var att skapa en artefakt som förmedlar 
aktiv livsstil för att locka cyklister och vandrare att upptäcka möjligheterna som Båstad och Bjäre-
halvön har att erbjuda.  Att bli en destination som förknippas med aktiv livsstil och bli det självklara 
valet vid cykel- och vandringsresor är det långsiktiga målet där denna artefakten ska spela en viktig 
roll. Designlösningen har skapats i prototypform med hjälp av Adobe XD men har också 
utvecklats i Android Studio till en fungerande applikation. Under projektets fem veckor 
har metoder som Goal Directed Design och Scrum använts för att 
effektivisera grupparbetet under designstudion. 

Inledning



Designutmaning

Att lyfta fram cykel- och vandringsleder på ett sätt som gynnar 
både kunden och deras användare blir den primära designutma-
ningen. Beställaren har en intern målsättning att locka fler turis-
ter att komma till Båstad och Bjärehalvön för att uppleva och ha 
en så bra semester som möjligt. 

En utmaning som identifierades var att den nuvarande applika-
tionen saknade avgränsning och applikationen var därför bri-
stande i dess användarupplevelse.  Applikationen behöver därför 
avgränsas på ett sätt som fortfarande erbjuder det som användar-
na  söker samt stämma överrens med beställarens gränssnitt och 
förmedla en aktiv livsstil.

Mål och syfte

Målet för kursen Designstudio Mobil var att göra en uppdater-
ing av den nuvarande applikationen Båstad & Bjärehalvön. Den 
nuvarande applikationen är inte särskilt fokuserad på cykel och 
vandring, vilket är något som beställaren önskar att få hjälp med 
och vill förmedla till deras användare. Beställaren vill  att applika-
tionen ska förmedla aktiv livsstil.

Syftet med designlösningen är att ta fram en artefakt som ska 
locka nya turister att besöka Båstad och de fantastiska cykel- och 
vandringsleder som finns där. 

Problem (UX Statement)
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Intervjuer

Totalt tre intervjuer genomfördes, två med cyklister och en med 
vandrare som gjordes både över telefon och i person. Intervjuer-
na som gjordes var semistrukturerade med öppna frågor och 
med möjlighet till följdfrågor. Innan intervjuerna gjordes skapades 
en intervjuguide som var anpassad utifrån personahypoteser på 
ett sätt som gjorde att cyklisterna och vandraren kunde svara på 
samma frågor. Frågorna som ställdes hade som syfte att ta reda 
på vad intervjudeltagarna hade för mål med sitt cyklande/van-
drande, hur ofta de cyklar/vandrar samt vilken typ av information 
de söker inför och under utövandet.

Intervjuerna varade mellan femton till trettio minuter och svaren  
antecknades ordagrant för att i ett senare tillfälle kunna samman-
ställas. Från intervjuerna kom insikter om vad som är viktigt för 
användarna. Några av dessa insikter var att användarna vill kunna 
se vilken svårighetsgrad en led har och att se den på en karta 
för att kunna förbereda sig innan och ta reda på vart det går att 
t.ex. fylla på vatten eller stanna för fika. Något som inte var direkt 
nödvändigt men önskvärt var att kunna få ta del av uppdaterade 
bilder på lederna för att inte hamna i oväntad terräng. 
Se intervjufrågorna i bilaga 1. 

Ett flertal metoder som t.ex. enkäter, intervjuer och en omvärld-
sanalys gjordes vid datainsamlingen. Detta är viktiga moment i en 
designprocess för att få en förståelse om användarnas behov och 
deras beteenden (Cooper, Reimann, Cronin & Noessel, 2014). 
Litteraturstudier genomfördes med syftet att styrka de design-
val som gjordes under designprocessen. Genom olika former av 
datainsamling kan designers förstå användarnas behov och moti-
vationer, vilket rekommenderas för att kunna skapa en användbar 
produkt (Cooper et al., 2014).

Omvärldsanalys

Under momentet att skapa en omvärldsanalys, analyserades an-
dra städers turist-applikationer (Etips Stockholm & Öppet Gotland), 
cykel- och vandringsrelaterade applikationer (Åre Trails &Trailforks) 
samt Facebook-grupper för cyklister och vandrare (Vandring och 
Vildmark). 

Omvärldsanalysen bidrog till gruppens förståelse om hur en ap-
plikation med liknande användare ser ut och fungerar. Några av 
de olika tjänsterna som gruppen analyserade kom ifrån tips från 
kritiksessioner och intervjuer.  

Urval och data
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Enkäter

Enkäten som skapades delades i en cykel- och vandringsgrupp 
på Facebook. Det fanns både stängda frågor där enkätdeltagarna 
fick t.ex. kryssa i det alternativet som passade bäst in på dem. 
Det fanns också öppna frågor där deltagarna hade möjligheten 
att formulera sitt eget svar.  Anledningen till att det fanns olika 
svarsalternativ var för att både prioriteringar och erfarenheter 
från deltagarna var värdefull information för vår designlösning. 

Enkäten utformades med hjälp av Google Formulär och var pub-
licerad i ett par dagar. Frågorna som ställdes var bl.a. vad deras 
mål var med sitt cyklande/vandrande, hur ofta de cyklar/vandrar 
och vilka frustrationer de har stött på.  Svaren sammanställdes 
automatiskt inne i Google Formulär och det som var viktigast för 
användarna var bl.a. att få veta ledens terräng, och hur lång tid det 
tar att gå eller cykla sträckan. 

Användarnas mål kunde sammanställas till att komma ut i naturen 
och aktivera sig/förbättra konditionen samt ha det som en hobby. 
Se enkätfrågor i bilaga 1. 



Figur 1
Bild från testdeltagarnas perspektiv vid card sorting momentet. 

Card sorting

Gruppen genomförde Card sorting på tio personer för att få en 
uppfattning om hur eventuella användare skulle vilja strukture-
ra upp menyn och de olika kategorierna. Huvudrubrikerna var: 
Aktiviteter, Boende, Evenemang, Mat, Se & göra, Shopping, Sport, 
Service. Card sorting är ett bra sätt att förstå hur användare till 
en artefakt vill organisera information i ett designkoncept (Coop-
er et.al, 2014)
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Vår designlösning skapades utifrån två primära personas, där 
en persona var inriktad på cykling och en på vandring. Båda har 
förändrats och utvecklats utefter de enkätsvar och intervjuer 
som gjortso och är därmed baserade på riktiga personers svars-
resultat. En viktig aspekt för att skapa en bra och trovärdig per-
sona som gör att designern kan fokusera på de primära målen, 
är just att den är baserad på riktiga personer (Caddick & Cable, 
2011). 

Första steget vid utformningen av personas var att skapa två hy-
poteser som var baserade på gruppens gemensamma tankar och 
uppfattningar. Därefter började arbetet med att skapa frågor för 
intervjuer och enkäten för att kunna förbättra de hypoteser som 
var för personasen. Genom personas går det att få en tydlig bild 
av vilka användarna av applikationen är och vad de har för behov 
(Brown, 2010). När designen uppfyller användarnas behov och 
går i linje med deras mål uppfylls affärsmålen mycket mer effek-
tivt än om de utesluts (Cooper et al., 2014). 

Personas
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Figur 2
Gruppens första persona är en cyklist. 
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Figur 3
Gruppens andra persona är en vandrare. 10



vart han ska åka för att komma till leden så han parkerar bilen, tar 
upp applikationen och hittar en bra väg genom dess kartfunktion. 
Han klickar på leden han har bestämt sig för att cykla och får då 
upp information om vart han kan parkera etc.

När Joel är klar med sin cykelrunda har han hunnit bli hungrig 
och vill hitta en restaurang för att äta lunch. I Båstad & Bjäre-
halvöns applikation kan han se vilka olika restauranger som finns 
och väljer en i närheten. Efter en god lunch vill Joel slappna av 
och se vad Båstad har att erbjuda när det kommer till shopping. I 
applikationen ser han att Svens Cykelaffär finns inom gångavstånd 
och väljer att gå dit. De har fina cyklar och tillbehör men Joel 
bestämmer sig att det får bli ett köp en annan gång. Han monter-
ar upp cykeln på bilen, sätter sig i bilen och kör hem igen. 

Kontextscenario 2 - vandrare

Karina ska ut med sin familj på deras familjevandring som de 
försöker göra varje månad. Efter lite sökande på nätet kommer 
de fram till att de ska testa en av Båstad & Bjärehalvöns van-
dringsleder. I samband med sökningen hittar Karina Båstad och 
Bjärehalvöns applikation och bestämmer sig för att ladda ner den 
inför besöket.

Under designstudion skapades fyra olika scenarios; två kon-
textscenarios eftersom det fanns två personas, ett key-pathsce-
nario samt ett valideringsscenario. Att ta fram scenarios utifrån 
hur och var en användare interagerar med en artefakt kan ge en 
större förståelse för hur artefakten fungerar praktiskt och får 
designern att tänka förbi enbart hur olika funktioner och element 
fungerar (Cooper et.al, 2014).

Kontextscenario 1 - cyklist

Joel sitter hemma i Göteborg och planerar sin nästa cykeltur. 
Han är med i ett cykelforum på Facebook för att kunna hitta nya 
cykelleder. I ett inlägg av en cyklist får han ett tips om att Båstad 
med omnejd är ett aktivt och terrängmässigt bra alternativ för 
cyklister.  Att det är en vacker natur längs lederna är ett plus i 
kanten. Han googlar därför på Båstad och ser att Båstad & Bjäre-
halvön har en applikation som han bestämmer sig för att ladda 
ner. I appen hittar han en led som han gärna vill testa och bestäm-
mer sig därför att åka till Båstad till helgen. 

När helgen kommer monterar han cykeln på bilen och åker ner 
mot Båstad. På väg in i Båstad inser han att han inte riktigt vet

Scenarios
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väljer att växla till det istället. Där får han en översikt över hur  
lederna går och vilken svårighetsgrad de har. 

Joel ser att det finns en filtreringsfunktion för lederna och när 
han klickar på den skjuts en drop-down ner med olika filtrerings-
förslag.  Där väljer han landsvägsleder och sträcka ca. 10km. Han 
klickar på filtrera och kartvyn uppdateras. Kartan visar nu endast 
de leder som faller under hans filtering och han klickar på en av 
lederna. En liten popup-ruta kommer upp vid leden där det står 
läs mer, han klickar på rutan och kommer då vidare till en infor-
mationssida om den valda cykelleden. Där får han all information 
han behöver om leden och även att det finns en rastplats i mitten 
av leden. Joel tycker att cykelleden verkar bra och bestämmer sig 
för att åka ner till Båstad på lördagen som kommer. Han känner 
sig nöjd och stänger ner applikationen. 

Valideringsscenario

Karina och hennes familj ska imorgon ut och vandra med en guide 
på en av de vandringslederna som Båstad turism erbjuder. Hon 
har sedan innan laddat ner deras applikation för att få informa-
tion om de olika lederna och går in på applikationen igen för att 
försäkra sig om att tid och datum för den guidade vandringsturen

Kvällen innan besöket samlar sig Karinas familj och söker efter en 
led som passar deras behov. I applikationen kan de sortera både 
efter sträcka och svårighetsgrad samt se bilder på leden vilket 
gör det enkelt för familjen att välja en lämplig led. Morgonen efter 
ger de sig iväg på den ca 45 minuter långa bilfärden det tar till 
ledens startpunkt. Genom Båstad & Bjärehalvöns applikation kan 
de lätt hitta både start och mål och under vandringen tar de upp 
applikationen igen för att hitta till närmaste rastplats.

Key-path scenario

Joel har laddat ner applikationen som innehåller information 
om cykel- och vandringsleder i Båstad och på Bjärehalvön och 
bestämmer sig för att och hitta en ny led som han kan testa att 
cykla på i helgen.

Han öppnar applikationen och kommer in på startsidan. Längst 
ner ser han en meny och väljer att klicka på ikonen som står för 
olika aktiviteter. Han kommer då vidare till en sida som listar de 
olika aktiviteter som Båstad Turism har att erbjuda och navigerar 
vidare på knappen där det står cykling. Han kommer nu vidare till 
en sida med en lista på alla de olika cykelleder som finns i Båstad 
med omnejd. Han ser att det går att ändra vyn till kartvy och
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stämmer. På informationssidan om den specifika leden står det 
att samlingstiden för den guidade turen är klockan 12:00 och hon 
känner sig nöjd och stänger ner applikationen. 

Dagen för vandringen åker Karina tillsammans med hennes familj 
och hund upp till Båstad för att vandra. Väl på plats så upptäcker 
familjen att det inte finns någon guide där och inte några an-
dra vandrare heller. Familjen känner sig besviken då de sett fram 
emot vandringen och vet inte längre vad de ska göra. Då kommer 
Karina på att hon laddat ner applikationen om de olika lederna 
så hon tar fram sin mobil och öppnar upp applikationen, hon och 
hennes man hittar en annan led som de kan genomföra själva. 

Familjen som hade sett fram emot att vandra bestämmer sig för 
att gå den leden istället och lyckas med hjälp av informationen i 
applikationen och den väl markerade leden själva ta sig igenom 
vandringen. Trots att dagen inte blev som de tänkte så blev de 
ändå nöjda med vandringen och familjen hade en rolig dag till-
sammans.



Goal Directed Design

Under de två första veckorna av projektet använde sig gruppen 
av Goal Directed Design i framtagningen av bland annat personas 
och scenarios. Gruppen utgick bland annat från de olika använ-
darmålen som Cooper et al., (2014) diskuterar och dessa var: 
life goal, experience goal och end goal. Goal Directed Design är 
en bra utgångspunkt och arbetssätt för att kunna skapa en god 
användarupplevelse för användarna när de använder en artefakt 
(Cooper et al., 2014).  Det är därför viktigt att förstå vilka ens 
användare är och vilka behov de har för att kunna designa en ar-
tefakt som uppfyller användarnas mål (Cooper et.al, 2014).

Scrum

De tre sista veckorna under projektet så använde sig gruppen 
av det agila arbetssättet Scrum. Gruppen genomförde totalt två 
sprinter då det var vad gruppen hade tid med under den utsatta 
tidsramen. En sprint är en förbestämd tidsperiod där projekt-
teamet ska fokusera på att uppnå tydligt uppsatta mål inom tids-
ramens gränser [1]. Gruppen skapade en product backlog och 
sprint backlogs för att veta vad som skulle utföras under sprin-
tarna. Här sattes det även ut hur många timmar gruppen ansåg 
att varje punkt i backloggen skulle ta att genomföras. Scrum var 
ett effektivt sätt att arbeta på då designteamet snabbt kunde ta 
fram många olika förslag på designlösningar [1]. Varje dag hade 
gruppen ett kort Scrum-möte där frågorna “Vad gjordes igår?”, 
“Vad ska göras idag?” och “Är något i vägen?” diskuterades innan 
arbetet startade. Se “burndown chart” i bilaga 2

Metodval
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gruppen genomföra användningstester på prototypen. En pro-
grammerad prototyp togs fram i Android Studio. De två primära 
personas som gruppen skapade togs båda fram i Xtensio. 

Principer

Designen av Adobe XD-prototypen och Android Studio-proto-
typen bygger på Goal Directed Design, där användarnas life goals, 
experience goals och end goals avgjorde vilka designval som 
gjordes. Detta för att skapa en användarupplevelse som uppfyller 
användarnas mål (Cooper et al., 2014) eftersom att det är dem 
som skall använda applikationen. 

Typsnitt

Typsnitten som används i XD-prototypen och i Android Stu-
dio-prototypen är GillSans Light och Myriad Pro. Dessa typsnitt 
är samma som Båstad turism & Näringsliv själva använder sig av 
och kommer från deras grafiska manual som gruppen fick ta del 
av i projektet. 

Beskrivning av designlösning

Gruppens uppdrag var att förbättra den nuvarande applikationen 
Båstad Turism & Näringsliv har och få den nya versionen att an-
das aktiv livsstil samt fokusera mer på cykel och vandring. För att 
skapa en så bra designlösning och slutprodukt som möjligt ska-
pade gruppen en mer nischad applikation som riktade sig främst 
till att locka turister till att prova på Båstad och Bjärehalvöns 
cykel- och vandringsleder. Gruppen tog bort vissa funktioner i 
den nuvarande applikationen och kunde på så sätt placera aktiv 
livsstil i fokus. För att uppnå gruppens och beställarens designmål 
så designades startsidan i applikationen på ett sätt som skulle 
locka turister att vilja testa på cykel- och vandringsutbudet. Detta 
gjordes genom att göra startsidan mer informativ med tips på vad 
som finns att göra varje vecka och inspirerande bilder på olika 
aktiviteter. 

Ramverk

Efter att det skapades detaljerade skisser och wireframes så ansåg 
gruppen att designlösningen var tillräckligt utvecklad för att kun-
na skapa en prototyp. Både prototyp och wireframes togs fram i 
Adobe XD. Med hjälp av Adobe XDs applikation kunde

Design
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Designlösning utifrån personas användarmål

I framtagningen av applikationen har gruppen haft två primära 
personas i åtanke för att skapa en slutprodukt som lever upp 
till användarnas slutmål när de använder sig av applikationen. Ett 
vanligt fel som görs är att en designer tar sina egna beteenden 
och behov som normen vid design av en artefakt. Genom att 
bygga applikationen utifrån beteenden hos faktiska slutanvändare 
kan felaktig design undvikas (Kock, Rieger, Walton, Frost, Olsen, 
Kardys & Sharop, 2012).

Problem som användarna upplevde tidigare var att det kunde 
vara svårt att hitta den informationen som de de ville ha om 
lederna samt att informationen inte stämde överens med ledens 
nuvarande skick. Det första problemet löste gruppen genom att 
med hjälp av intervjuer och enkäter ta reda på vilken typ av in-
formation användarna vill ha. Detta applicerades sen genom att i  
designlösnignen visa relevant information och erbjuda en filtre-
ringsfunktion. Det andra problemet löste gruppen genom att läg-
ga till en funktion i applikationen där användare själva kan ladda 
upp bilder från en led. 

Visuell design

De färgval som gjordes hämtades från Båstad Turism & Näring-
slivs grafiska manual, där färgerna ljusblå, mellanblå, mörkblå och 
varmgrå används med olika grader av genomskinlighet. Färgval 
ska göras noggrant då färger har olika symboliska innebörder i 
olika delar av världen, vilket bidrar till att designen därmed kan 
uppfattas på olika sätt (Weinschenk, 2011). Eftersom att en graf-
isk manual fanns tillgänglig användes denna för att framhäva före-
tagets identitet i applikationen. 
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Figur 4
Färgskala för Båstad Turism & Näringsliv.



Figur 5
Bilder från den interaktiva prototypen.

Interaktiv prototyp
 
Gruppen genomförde tre heuristiska utvärderingar av applika-
tionen utifrån Nielsens heuristiker. Dessa resulterade i att design-
lösningen kunde förbättras genom att. t.ex. menyikonerna tydlig-
are ska indikera vart användaren befinner sig. För att användaren 
inte ska undra vad ikoner i applikationen betyder används bekan-
ta ikoner som användaren förstår innebörden av. 

Gruppen genomförde även två användbarhetstester och tre ex-
pert-utvärderingar med cognitive walkthrough och think-aloud-
tekniker för att bättre förstå applikationens learnability för nya 
användare [2].
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Figur 6
Bilder från den programmerade prototypen.

Programmerad prototyp

Den programmerade prototypen är baserad på de utvärderingar 
som gjorts på den interaktiva prototypen, för att effektivisera 
den begränsade tiden på ett så effektivt sätt som möjligt vid pro-
grammeringen. 

Arbetet med Android Studio krävde en hel del resurser då det 
var en helt ny mjukvarumiljö och programmeringsspråk som 
behövdes läras. Detta var även den största utmaningen under 
designstudion för de som arbetade med den programmerade 
prototypen. För att kunna leverera en programmerad prototyp 
med hög interaktivitet togs externa lektioner i Android Studio 
via tjänsten TreeHouse [3]. 
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Figur 7
Tidiga whiteboard skisser av den nya applikationen. 

Gruppen valde att ta fram skisser individuellt först för att sedan 
sammanställa skisserna tillsammans, med syftet att få fram flera 
olika förslag på en designlösning. När skisserna sammanställdes 
var det många delar av designen som liknade varandra men med 
vissa skillnader på olika detaljer. 

Figuren här bredvid föreställer en av de första skisserna som 
gruppen tog fram tillsammans. Eftersom att designprocessen är 
komplex behöver designers jobba med olika representationer, 
som innefattar bl.a. skisser och modeller, för att kunna struk-
turera och göra den hanterbar (Löwgren & Stolterman, 2014). 
Skisser har förenklat tre funktioner: att forma idéer, att external-
isera tankar och fungera som förtydligande vid kommunikation 
med uppdragsgivare och andra designers (Löwgren & Stolterman, 
2014). För fler bilder på skisser se bilagor 3-5b. 

Designhistorik och skisser
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Avslutande reflektion
Uppdraget har varit att leverera en innovativ applikation som 
andas aktiv livsstil för att locka cykel och- vandringsturister till 
Båstad och Bjärehalvön. Genom vår designlösning lyftes cykel och 
vandring fram och gav artefakten ett tydligare syfte. 

En utmaning med projektet var att välja ut ikoner som visualise-
rade rätt syfte och gick att förstå av användarna. Det önskades 
så få ikoner som möjligt, men det innebar att väldigt mycket in-
formation skulle finnas i varje ikon. Om det istället hade gjorts 
fler ikoner hade fördelen varit att man kan nischa varje ikon mer, 
det ansågs dock bli mer att hålla reda på och riskera att öka för-
virring hos användaren. Användbarhetstesterna som gjordes på 
ikonerna visade att färg och ikoner var enkla att förstå då det inte 
fanns så många alternativ att välja fel på. Därför valdes tillslut de 
ikoner som visas i Adobe XD prototypen. 

Gruppen identifierade flera framtidsmöjligheter som går att job-
ba vidare med för att utveckla applikationen ytterligare efter 
användarnas behov, då detta inte hanns med inom den angivna 
tidsramen. En sådan framtidsmöjlighet skulle kunna vara att im-
plementera street-view då användarna önskade få en uppdaterad 
bild på lederna, möjligheten att spara sina favoritleder, att matcha 
de fysiska färgmarkeringarna längs lederna med färgmarkeringen 
på kartan och möjligheten att kunna se exempelvis hotell och 
sevärdheter i anslutning till lederna. 

Resultatet blev en applikation som lyfte fram cykel och vandring 
som förhoppningsvis kan hjälpa Båstad Turism & Näringsliv att 
uppnå det långsiktiga målet att bli det självklara valet vid cykel- 
och vandringsresor. 
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Bilagor

Bilaga 1
Olika typer av frågor som användes vid undersökning av användare. 

Intervjufrågorna:

Cyklar eller vandrar du?(vilken typ av cykling?)
Vad är målet med ditt cyklande/vandrande?
Hur ofta cyklar/vandrar du?
Cyklar/vandrar du själv eller i grupp? Om grupp, med familj, vän-
ner eller andra?
Söker du efter nya cykel/vandringsleder?
Hur får du reda på information om olika cykel/vandringsleder? 
Hemsidor, sociala medier, appar eller annat?
Vilken information vill du ha om cykel/vandringsleder?
Vilken övrig information vill du ha när du planerar en utflykt? 
Restauranger, boende osv.

Enkätfrågorna:

Kön
Hur gammal är du?
Cyklar eller vandrar du?
Vad är målet med ditt cyklande/vandrande?
Hur ofta cyklar/vandrar du? 
Vem cyklar/vandrar du med?
Hur hittar du nya leder?
Vilken information vill du ha om leder?
Använder du dig av applikationer/sociala medier i ditt cyklande/
vandrande? Om ja, vilka?
Stöter du på frustrationer i ditt cyklande/vandrande?

Användbarhetstest och expertutvärdering 
uppgifterna:

Uppgift 1: Hitta en vandringsled du vill gå samt hur du tar dig dit. 
Uppgift 2: Hitta lätta vandringsleder som går på grusväg. 
Uppgift 3: Ändra språk
Uppgift 4: Hitta en marknad att gå på
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Bilaga 2
Burndown chart för första och andra veckan.
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Bilaga 4a
Skisser från den individuella idégenereringen.

Bilaga 3
Tidiga idéer och skisser på whiteboard i designstudion. 



Bilaga 4b Bilaga 4c
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Bilaga 4d



Bilaga 5a
Förfinade skisser som presenterades på en kritiksession. 

Bilaga 5b 
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