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Slutrapport för projektgenomförande i PTS innovationstävling

1 Inledning
Detta är slutrapporten för det PTS-finansierade innovationsprojektet ” En
tillgängligare natur - vidareutveckling av Naturkartan”. Temat för denna
innovationstävling var ”Aktiv fritid, före, under och efter aktiviteten”.

2 Allmän information
Företag/Organisation: Outdoormap
Projektnamn:

En tillgängligare natur – vidarutveckling av
Naturkartan.se

Författare av detta
dokument:

Emil Hellström

Projektets tidplan

2016-06-06 till 2017-09-01

(från datum – till
datum)

3 Sammanfattning
3.1 Positiva effekter

Naturkartan har vidareutvecklats för att på ett bättre sätt lyfta fram tillgängliga
utflykter. Utifrån testanvändares synpunker, Daytonas designarbete och våra
underleverantörers utvecklingsarbete har vi skapat en tjänst som kan lyfta fram
tillgängliga utflykter på ett ändamålsenligt sätt.
Vi har skapat ett bättre erbjudande för tjänsten Naturkartan gentemot våra
kunder. Vi har fått några nya kunder på grund av vårt fokus på tillgänglighet
genom tjänsten. Speciellt Stockholms stad, Helsingborgs kommun och Värnamo
kommun. Flera andra kommuner och länsstyrelser har uttryckt positiva
reaktioner och vi är övertygade om att vi både kommer få fler kunder och att
flera av våra kunder kommer at fokusera mer på tillgänglighet.
Vi har påbörjat ett samarbete med Skogstur som vi kommer att fortsätta efter
projektet. Tanken är att vi gemensamt kan hitta kunder. Skogstur kan inventera
tillgängliga utflykter, dokumentera dessa och publicera på Naturkartan.
Tillsammans kan vi gå med detta paket till gamla och nya kunder.
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Vi har tagit fram 10 tillgängliga utflykter i Stockholms län som dels fungerar som
guider för fler att komma ut i naturen men som även fungerar för mall för hur
kommunerna kan jobba med att lyfta fram tillgängliga utflykter.
Skogstur har fått ett flertal nya uppdrag mot kommuner och organisationer som
vill lyfta fram tillgänglig natur i anslútning till det här projektet och fristående
från projektet. Anders Andrae på Skogstur blev under året vinnare av ”Årets
friluftsprofil – gräsrot” på friluftsbranschens stora ”galafest”, Friluftsgalan.

3.2 Sammanfattning av projektets genomförande
•

Projektstart
•

•

•

•

•

Inläsning och omvärldsbevakning

Research och insiktsfas (Etapp 1)
•

Intervjuer med triggermaterial

•

Analys och sammanställning

Koncept och designfas- i flera iterationer (Etapp 2)
•

Designworkshop med användare

•

Design i prototyp

•

Intervjuer och användartest med prototyp

•

Fortsatt design i prototyp

Utveckling och implementering (Etapp 3)
•

Utveckling webb

•

Utveckling iOS

•

Utveckling Android

•

Dokumentation utflykter

Lansering av nya funktioner
•

Säljarbete baserat på ”nya” Naturkartan

Månadsvis rapportering till PTS (Scorecard).
Etapprapportering till PTS efter varje avslutad etapp.
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3.3 Sammanfattning av resultatet
•

Naturkartan.se uppdaterad på webb samt appar för iOS och Android med
funktioner för att bättre lyfta fram tillgänglig natur.

•

10 exempelutflykter i Stockholms län dokumenterade och publicerade av
Skogstur.

•

Fortsatt försäljningsarbete

Projektresultatet beskrivs mer i detalj under punkt 6.

4 Bakgrund
Naturkartans grundidé är att inspirera till och underlätta för människor i
allmänhet att ta sig ut i naturen. Tjänstens kärna handlar om att sänka trösklarna
och göra naturen tillgängligare. Vi har genom det här projektet velat undersöka
hur Naturkartan kan bli bättre på att lyfta fram tillgängliga utflykter så att fler ur
målgruppen med fysiska funktionshinder – en målgrupp som har speciellt höga
trösklar för att kommaut i naturen. Om den målgruppens behov kan tillmötesgås
via tjänsten så borde många fler också kunna dra nytta av tjänsten.

4.1 Användarnas behov
Vi hade tillsammans vår samarbetspartner i projektet, Skogstur, identifierat ett
extra stort behov av att sänka trösklar för att gruppen rullstolsburna skall
komma ut i naturen. Anders Andrae från Skogstur menade att gruppen
funktionshindrade (rullstolsburna) ofta ifrågasätter sin egen kapacitet gällande
att komma ut i naturen, frågorna om ifall det verkligen kommer att fungera när
man kommer ut i naturen är alldeles för många för att man ska våga åka ut, man
är rädd för eventuella hinder som kan uppstå när man är ute i naturen.
Det var mycket denna rädsla/osäkerhet vi mötte under dialogen med
målgruppen i projktet och därför har ett stort fokus på vår vidareutveckling
handlat om att tjänsten skall bidra med att skapa trygghet inför ett beslut att
komma ut i naturen.

4.2 Kundernas behov
Outdoormaps kunder för tjänsten Naturkartan är i första hand kommuner,
länsstyrelser och andra organisationer som verkar för att fler skall komma ut
och uppleva naturen. Målet för svensk friluftslivspolitik är: “ att stödja
människors möjligheter att vistas ute i naturen och utöva friluftsliv där
allemansrätten är en grund för friluftslivet. Alla människor ska ha möjlighet att
få naturupplevelser, välbefinnande, social gemenskap och ökad kunskap om
natur och miljö.“
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Under projektets gång har vi fått ett positivt gensvar. Intresset är stort bland
våra kunder att bli bättre på att lyfta fram tillgängliga utflykter. Parallellt jobbar
de med att göra allt fler naturutflykter tillgängliga genom t ex att bygga ramper
och tillgängliga toaletter. Dessa nya utflykter måste också dokumenteras och
marknadsföras.

5 Syfte och målgrupp
5.1 Syfte
Syftet med projektet är att, genom att vidareutveckla vår befintliga
tjänst, Naturkartan, kunna erbjuda målgruppen rullstolsburna en tjänst
som som gör det enklare och roligare att komma ut i naturen - så att fler
i målgruppen kommer ut oftare.

5.2 Målgrupp

Målgruppen rullstolsburna en tjänst som som gör det enklare och
roligare att komma ut i naturen - så att fler i målgruppen kommer ut
oftare
För personer med fysisk funktionsnedsättning kan trösklarna för att
komma ut i naturen upplevas som allt för höga. Den tjänst vi vill
utveckla inom projektet syftar till att minska de upplevda trösklarna
och inspirera till fler besök i naturen.
Eftersom graden av funktionsnedsättning är individuell skall tjänsten
beskriva tillgängligheten för utvalda utflykter mycket noggrant och ur
den funktionshindrades perspektiv så att användarna kan fatta enskilda
beslut om utflykten passar eller ej. Vi har designat tjänsten i enlighet
med filosofin ”Design för alla” vilket bl a kommer att innebära att vi gör
vägledningen enkel att förstå, även t ex för personer med kognitiva
funktionsnedsättningar.

6 Projektets mål
Det övergripande målet är att användarna, personer med fysisk
funktionsnedsättning - rullstolsburna, ska få en mer aktiv fritid med hjälp av
Naturkartan. Tjänsten hjälper användarna att planera och genomföra ett besök i
naturen. Den skall både inspirera och sänka trösklar inför besöket, samt fungera
som ett stöd under själva besöket.
Viktigt för Outdoormap AB har också varit att skapa en ännu mer attraktiv tjänst
för nya och gamla kunder, dvs kommuner och länsstyrelser, då vår tjänst nu
levererar mer värde.
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Projektet följs upp genom uppsatta projektmål och effektmål.

6.1 Uppföljning av projektmålen
6.1.1 Resultatmål från etapp 1 (research- och insiktsfasen)
Resultatmålet var att vi skulle få en grundlig förståelse för de båda
målgruppernas, rullstolsburnas respektive kundernas behov, förutsättningar och
drivkrafter. Vi skulle även ha också kartlagt tjänstens digitala omvärld.
Projektleverabler:
•

En fördjupad behovsanalys med insikter om kundernas och användarnas
behov har tagits fram, i form av en presentation. Daytona projektledde
detta arbete.

•

Daytona tog fram en kundresekarta - nuläge med perspektivet kunder och
användare i form av en bild av kundresekartan.

•

Det har tagits fram en presentation som kartlägger det digitala
ekosystemet. Daytona projektledare detta arbete.

Resultatet från etapp 1 låg till grund för projektets vidare arbete i etapp 2.

6.1.2 Resultatmål etapp 2 (koncept- och designfasen)
Resultatmålet från etapp 2 var att projektet skulle ha tagit fram ett kundsäkrat
koncept och en detaljerad design för tjänsten.
Projektleverabler:
•

Efter intervjuer med representanter från målgruppen där vi testade
koncept och design så togs ett kundsäkrat koncept fram. Daytona
projektledare detta arbete.

•

En detaljerad design för den ”nya” tjänsten levererades av Daytona i form
av Sketch-dokument.

•

Daytona levererade även vissa instruktioner kring funktionalitet vid en
överlämning till utvecklarna inför fas 3 .

Resultatet från etapp 2 låg till grund för projektets vidare arbete i etapp 3.

6.1.3 Resultatmål etapp 3 (utvecklings- och implementeringsfas)
Resultatmålet från etapp 3 var en färdigutvecklad tjänst som skulle vara
tillgänglig för kunderna att använda. Samt att 10 utflyksmål i
Stockholmsområdet hade valts ut, dokumenterats och kvalitetssäkrats av
Skogstur enligt tjänstens framtagna koncept.
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Projektleverabler:
•

Nya och tillgängliga Naturkartan lanserades som webb och app för iOS
och Android under våren 2017.

•

Skogstur genom Anders Andrae har dokumenterat 10 utflykter i
Stockholmsområdet vilka har publicerats under sommar och tidig höst
2017.

•

Dialog har inletts med gamla och nya kunder för att fler skall presentera
sina tillgängliga utflykter på Naturkartan.

I punk 7 nedan redogör vi för de viktigaste nya funktionerna i tjänsten samt de
viktigaste insikterna.

6.2 Uppföljning av effektmål

Effektmålen som skall följas upp om 2 år är dessa:
Målgrupp

Effektmål inom två år
från lanseringen

Mätmetod vid
uppföljning

Befintliga kunder (idag drygt
25 st)

70 % skall ha publicerat
innehåll som markerar ut
utflyktsmål anpassade för
rullstolsburna personer i sina
respektive guider.

Mäts via vårt
administrationssystem.

Nya kunder

Outdoormap skall ha fått 20
nya kunder som redan från
start har markerat ut
utflykter anpassade för
personer som är
rullstolsburna i sina
respektive guider.

Mäts via säljdata/intäkter.

Den primära
målgruppen - rullstolsburna

Att öka antalet användare av
tjänsten med 100 %. Samt
skapa en ökad lojalitet hos
användarna (återbesök,
engagemang i tjänsten,
rekommendationer och
delningar etc) med 100 %.

Mätpunkter som skall
analyseras definieras i samband
med projektets
genomförande. En nollmätning
genomförs via Google Analytics
och eventuellt onlineenkäter
och därefter följs
förbättringarna upp via samma
verktyg.

Kommentar effektmål: Dessa effektmål är tagna från förstudien baserad på
”Förstudieunderlag för PTS Innovationstävling”. Idag, i oktober 2017, någon
månad sedan lanseringen ser vi ingen anledning att sänka dessa mål. Det känns
som relevanta mål som vi fortsätter att jobba efter. Dessa mål ligger i linje med
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Naturkartans övergripande mål. Varje ny kund vi för en dialog med pratar vi
även tillgänglighet med.

7 Redogörelse av projektresultatet
7.1 Rapport från Daytona efter research och insiktsfas.

Ett viktigt resultat är att vi nu förstår målgruppen bättre. Allt från enskilda
anekdoter om problem kring att komma ut i naturen till en mer generell bild av
vilka svårigheter de flesta rullstolsburna står inför när de skall komma ut i
naturen. Vi har intervjuat ca 50 personer i målgruppen och ca 10 personer hos
kunderna. Vi känner att intervjuerna har gett oss en bild av problematiken.
Rapporten gör att vi kan vara trovärdiga i vår dialog med olika
intressentgrupper, såväl bland kommuner och länsstyrelser som bland
handikappföreningar.

7.2 Nya funktioner på webb och i app

Vi har utgått ifrån dialogen med användarna och kunderna och gjort ett rejält
omtag på vår design av webb och appar.

7.2.1 Mer grundinformation med fokus på tillgänglighet.
I grunden så har vi gjort det möjligt för våra redaktörer att komplettera med
grundinformation som beskriver platser och leder bättre ur ett
tillgänglighetsperspektiv.

Redaktörsläge för utökad information för tillgänglighet
7
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7.2.2 Testad med rullstol
Vi har även lagt till en helt ny funktionalitet som vi kallar “Testad med rullstol”
där man måste vara rullstolsburen för att kunna komplettera informationen.
Den här informationen har alltså Skogstur lagt in under olika kommuners
grundinformation.

Redaktörsläge för “Testad med rullstol”
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7.2.3 Ökat fokus på tillgänglighet vid sökning
Vi har valt att ge “tillgänglighet” en mer framflyttad position i sökning i tjänsten.

Sökfunktion med tillgänglighetsfokus.

Sökresultat med filtret för kategorin ”Rullstolsvänligt” påslaget.
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7.2.4 Miniguider för att beskriva en komplett utflykt
Vi har även kompletterat med en funktionalitet där redaktörer kan bygga
miniguider som ger en mer komplett bild av en tillgänglig utflykt. I en sådan
guide kan man beskriva en utflykts alla delar. Inklusiva parkring, led, toalett,
cafeteria osv.

7.2.5 Fokus på tillgänglighet webb och app
Vi har jobbat med att skapa en tillgänglig tjänst i linje med WCAG 2.0 nivå AA
med stöd från https://webbriktlinjer.se/.
Naturkartan är en 6 år gammal tjänst med webb och appar för iOS och Android.
Vi har utvcklat en mängd olika funktioner över tid och vi har försökt förbättra
tillgängligheten genomgående i hela tjänsten men vi vet att vi har ett arbete att
fortsätta där. Vi vidareutvecklar tjänsten kontinuerligt och kommer jobba vidare
med tillgänglighet och ”design för alla” som ledstjärnor. Våra kunder som är
kommuner och länsstyrelser efterfrågar att vi bör följa WCAG 2.0 nivå AA vilket
vi nu eftersträvar. Dock så finns det vissa inneboende problem att skapa en
tillgänglig tjänst där användaren förväntas navigera sig fram och tillbaka mellan
karta och listor av platser. Upplevelsen för användaren är den sammanlagda
informationen där karta, text, bild och omdömen. Men vi eftersträvar som sagt
fortsättningsvis att följa WCAG 2.0 nivå AA.

7.3 Viktiga insikter

Det har varit svårt många gånger att få tag i tillräckligt många respondenter från
målgruppen. Dels är det ganska få personer som är rullstolsburna som verkligen
kommer ut i naturen och som därmed har erfarenheter att bidra med. Dessutom
så är målgruppen lite ”blyg” i det att de inte vill prata så mycket om sig själva
som ”offer” eller om sina problem att leva ett rörligt liv. Det kan vara genant och
tråkigt att berätta för en främmande person om problem med trottoarkanter, om
otillgängliga toaletter och badplatser och om att man kanske inte vågar sig ut
igen efter tidigare erfarenheter. Daytona och Skogstur såg till slut till att vi fick
tag i tillräckligt mycket folk för att vi skulle kunna förstå ämnet.
Det tar längre tid att få kunderna att börja lägga in material än vad vi kunnat
förvänta oss. Många är mycket positiva men de måste också hitta resurser för att
lägga tid och pengar på att skapa innehållet på Naturkartan.
Projektet som sådant har varit komplext och utmanande att genomföra med
många olika komponenter i ett och samma projekt med såväl research och
interaktionsdesign i nära dialog med respondenter från målgruppen. I detta
arbete var Daytona drivande och Skogstur bidrog med insikter och nätverk.
Daytona gjorde därefter en design baserat på insiktsfasen, denna design togs
sedan vidare av Naturkartans utvecklare. Under utvecklingsarbetet så har
Skogstur kunnat fokusera på att dokumentera 10 utflykter. Emil Hellström från
Outdoormap/Naturkartan har haft övergripande ansvar för att projektet kunde
genomföras till projektresultatet: en uppdaterad tjänst med nya funktioner att
tas i bruk av redaktörer och användare.
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8 Redogörelse av projektets genomförande
8.1 Genomförandeplan/tidplan
Projektet delades upp i 3 etapper:
Etapp: 1 Research- & Insiktsfas
•

Research, intervjuer och observationer

•

Kartläggning digitalt ekosysytem

•

Användardialog

•

Admin o projektledning

Etapp: 2 Koncept- och designfas
•

Idégnerering i tre iterationer samt designstudio

•

Tekniska krav och förutsättningar

•

Detaljerad design

•

Admin o projektledning

Etapp: 3 Utvecklings- och implementeringsfas
•

Utveckling webb

•

Utveckling iOS

•

Utveckling Android

•

Dokumentation utflykter

•

Funktionstester och projektstyrning

•

Admin o projektledning

•

Lansering

Första etappen och andra etappen flöt på i det stora hela mycket bra – även om
vi fick kämpa för att få fram tillräckligt många respondenter att intervju –
mycket tack vare Daytona som var duktiga på att driva projektet framåt enlig
tidsplan och till planerad budget.
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Den tredje och sista etappen, dvs utvecklingsarbetet har växt över tid. Vi brukar
försöka samla våra utvecklare kring större block av utveckling för att de skall
kunna arbeta vidare när de har farten uppe. Vi valde därför även denna gång att
komplettera med viss vidareutveckling med nya funktioner som i princip inte
hörde ihop med tillgänglighets-projektet – men som helhet gör att Naturkartan
blir ännu mer tillgänglig. Vi ville dels komplettera tjänsten med Terrängkartan
från Lantmäteriet som nyligen blivit tillgänglig som öppen data och dels ville vi
slå ihop våra olika naturguider till en gemensam guide för hela Sverige. Det var
rätt beslut att göra dessa saker samtidigt men budgeten har svällt och
utveklingen har blivit ca dubbelt så dyr som ordinarie budget.

8.2 Projektets budget

Leverantör
Etapp 1

Etapp 2
Etapp 3

Daytona

Aktivitet
Research, användardialog,
kartläggning

Skogstur
Outdoormap

planerad
kostnad

utfall

differens

235800

213300

22500

Användardialog,

50000

25000

25000

36600

36600

0

Daytona

Projektledning
Idégenerering, teknik och
design

414000

369000

45000

Outdoormap

Projektledning

29280

29280

0

Elabs/Värvet

Utveckling webb

400000

822000

-422000

Frontcell

Utveckling iOS & Android

400000

687000

-287000

Daytona

Överlämning och design

Skogstur

Dokumentation

Outdoormap

Projektledning och admin

Summa inkl
medfinansiering
Medfinansiering
Finansiering från
PTS

0

67500

-67500

50000

75000

-25000

134322

134322

0

1750002

2459002

-709000

250002

959002

1500000

1500000

Övergripande projektbudget
Vi har finansierat denna ökade kostnad för utveckling med verksamhetens
ordinarie intäkter. Vi ser inte att projektet har överskridit sin budget men i
praktiken så har hela projektet växt rejält med den ytterligare funktionaliteten
som vi har valt att införa..
När det visade sig att det blev mer komplext att lösa kartlösning med
Terrängkartan och sammanslagning av apparna så gick det inte bara att avsluta
den delen och göra klart tillgänglighetsarbetet. Allt behövde bli klart på samma
gång eftersom alla delar håller ihop i tjänsten. Nu har vi dock lanserat tjänsten
med all ny funktionalitet.
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8.3 Projektets arbetssätt

Projektet har till stora delar jobbat agilt med olika perioder med mer intensivt
arbete. Etapp 1 och etapp 2 har projektletts av Daytona och under den perioden
har projektet löpt helt enligt plan.
Etapp 3 projektleddes av Emil Hellström på Outdoormap och tanken var att
utvecklingen skulle genomföras under december 2016 till mars 2017 med ca
1000 utvecklingstimmar fördelat på 2 utvecklare från Elabs/Värvet och 2
utvecklare från Frontcell. Under mars månad insåg vi dock att vi inte riktigt hade
löst problematik kring sammanslagning av guider och även implementeringen av
Terrängkartan och lanseringsdag för den nya tjänsten fick skutas upp. Vi
fortsatte utvecklingsarbetet under vårn men mer lågintensivt i etapper. I maj
kunde vi lansera en beta-version av webb och app. Arbetet sker agilt med
lansering av viss ny funktionalitet varje tvåvckorsperiod efter tester på tjänstens
test-sajt.
Skogstur har arbetat separat med inhämtning av information för att skapa 10
utflyktsguider till Stockholmsregionen. Emil Hellström och Skogstur har träffats
regelbundet, ca 2 gångr i månaden för att uppdatera tjänsten med de nya
utflykterna som har dokumenterats.

9 Vad händer nu?
9.1 I närtid
•

Bearbeta kunder så att de lägger upp fler tillgängliga utflykter.

•

Bearbeta potentiella nya kunder med ett delvis nytt erbjudande där
Naturkartan är bättre på att lyfta fram tillgängliga utflykter.

•

Samarbete med Skogstur kring paketlösningar, inventering,
dokumentation, marknadsföring.

9.2 På sikt
•

Fler användare. Eventuellt samarbeten med handikapp-organisationer för
att aktivera fler att komma ut i naturen.

•

Vidareutveckling. Inrapportering av fel. Detta var en viktig funktion som
vi hoppades kunna bygga – dvs om en ramp eller en tillgänglig toalett är
trasig så vill vi kunna få in en rapport om detta från användare. Dels för
att avråda andra användare om just den utflykten – som inte längre är lika
tillgänglig – och dels notiviera förvaltare om att åtgärda felet.

•

Fortsatt fokus på design för alla genomgående i tjänsten.

•

Bli den naturliga startplatsen för alla som vill uppleva den svenska
naturen.
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