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Bakgrund

Företagare i Vindelälvsdalen har mål om 
fler gäster, ur regionen, övriga Sverige 
och världen. 

Omställning till ett mer hållbart resande 
bland besökare, invånare och verksamma 
vore viktigt i biosfärområdet. 

Matproducenter och lokala restauranger 
efterfrågar obruten kylkedja för små 
volymer. 

Busstester har genomförts genom åren



OM vi kan öka tillgängligheten i stråket 
med annat än egen eller hyrd bil och 
underlätta godsleveranserna, skulle det:

- Öppna upp området för fler nya 
kategorier av besökare, och restauranger 
och matproducenter skulle kunna 
vidareutvecklas, vilket vore bra för 
regional och landsbygdsutveckling. 

- Möjliggöra mer hållbara transporter och 
mobilitet, vilket är viktigt för 
klimatarbetet och lokalmiljön.

Bakgrund



Övergripande mål. Ökad tillgänglighet och mobilitet Hållbart resande och transporter Regional utveckling 
Landsbygdsutveckling Sveriges klimatmål. 

Effektmål efter förstudien. 1. Genomfört, utvärderat, successivt justerat test av hållbar transport- och 
mobilitetslösning för besökare och matvaror, med lyckat resultat…. 2. Implementerad hållbar transport- och 
mobilitetslösning som (senast nu) sprider sig…

Projektmål. Ett förberett, förankrat och färdigformat genomförandeprojekt som piloterar en eller flera 
transport- eller mobilitetslösningar för besökare och matvaror för Vindelälven - Juhtatdahka/Väg 363, en 
lösning som har en möjlighet att hålla i längden.



MOBEVI
• Söka förutsättningslöst efter lösning som uppfyller

målet 
• Inte förbinda sig för tidigt till teknik/lösning 
• Involvera användare och intressenter brett i 

problem- och målformulering för lösningen
• Arbeta i en designprocess med fokus på deltagande 

design och service design

• Region Västerbotten leder projektet
• Designledaren vid ÅF InUse leder designprocessen
• Designstudenter gjorde en 10 veckors ”mini-

designprocess” som gav viktig input

Metod för att utveckla transport-
eller mobilitetslösningen
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• Kick-offresa i Vindelälvsdalen med 

intervjuer/möten                               2018
• Intervjuer med nyckelpersoner 2018-2019
• Workshops med intressenter om problem, 

effektmål, målgrupp, kundresan, koncept 2018-
2019

• Designhögskolans kurs Joy of Connecting 2019
• Koncept sommaren 2019

Konkret:
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Designprocessen: 
Effektmål
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Designprocessen: Effektmål
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Designprocessen: 
Prioriterade
beteendemönster
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MOBEVI• En komprimerad designprocess
• Ett humanistiskt perspektiv
• 14 studenter från olika länder

• Fältbesök i hem och verksamheter
• Workshop i Rusksele den 29 april
• Slutpresentation 3 juni 2019

Designhögskolans kurs april-maj 
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