
  



 
 

Sammanfattning 
 
En stor mängd parkeringsböter ges ut varje år i Sverige. Tidningsartiklar uttrycker 

att parkeringsskyltar kan vara komplicerade att tolka och enligt flera studier finns 

en brist av förståelse gällande skyltarna. Denna studie har som syfte att ge förslag 

hur man designar en applikation för att hjälpa personer att undkomma problemet. 

Mer specifikt undersöks hur marknaden för befintliga parkeringsapplikationer ser 

ut, hur det upplevda behovet, samt intresset ser ut och kan skilja sig bland olika 

grupper. För att kunna besvara dessa frågor har både kvantitativ och kvalitativ data 

samlats in med hjälp av en enkät, dokument och intervjuer. Genom två 

forskningsstrategier, Design & Skapande och Undersökning samt via en 

användarcentrerad designmetod har studiens frågeställning kunnat besvaras. 

Slutsatsen av studien är att bland de mest använda redan befintliga applikationer 

som finns idag saknas funktioner som hjälper personer att tolka skyltar. Det finns 

ett starkt upplevt behov och ett stort intresse för en applikation som hjälper att 

tolka regler utifrån parkeringsskyltar. Behovet skiljer sig bland grupper, där förare 

som kör sällan i storstäder har ett större behov än de som kör mer frekvent. 

Resultatet visar även en antydning att personer i åldrarna 31–44 har ett mindre 

behov än andra åldersgrupper. Studien kom fram till att den mest användbara 

designen ska innehålla två nyckelfunktionaliteter. Det första är, att genom en 

kamera fota en skylt och få regler beskrivna, det andra är en karta där användare 

ser tillgängliga parkeringar och dess regler.  

 

Nyckelord: Parkeringsapplikation, användbarhet, parkeringsförståelse, 

parkeringsskylt, parkeringsböter 

 

  



 
 

Summary 
 

A large amount of parking tickets is handed out each year in Sweden. Articles in 

newspapers express that parking signs can be complicated to interpret and several 

studies show that there is a lack of knowledge regarding the signs. The purpose of 

this study is to develop a design proposition to help people avoid the problems 

with parking signs. More into depth research will be performed to analyse the 

market regarding existing applications, how the need and interest for an 

application can differ from groups. To answer these questions data will be 

gathered through a survey, document and interviews. By using two research 

strategies, design & creation and Survey the research questions could be answered. 

The conclusion of the market analysis shows that existing popular applications are 

lacking the functionality that helps people understand parking signs. The study 

also shows that a strong need and high interest is present for a parking application 

that aids people avoid parking tickets. The need differs from groups, where people 

who rarely drive in large cities have a larger need than those who drive more 

frequently. Another conclusion is that people aged 31-44 feel that they more 

infrequently need to have parking signs interpreted than other age groups. The 

study concluded that to get the highest usability in the application, two key 

functionalities should be included. The first one is a camera that can be used to 

take a photo of a sign and get the rules described. The second is a map where the 

users can see eligible parking spots and what the rules are.  

 

Keywords: Parking application, usability, parking comprehension, parking sign, 

parking ticket 
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Begreppslista 

 

Kruskal-Wallis test: Kan även benämnas one-way ANOVA on Ranks, anova står 

för engelskans Analysis of Variation. En analys av variation. Detta test används 

för att jämföra medianen av två eller fler grupper. One-way betyder att man jämför 

ett svar baserat på en variabel. (Kruskal-wallis one-way analysis of variance, 2021, 

28 januari) 

 

Wilcoxon rank-sum test: Kan även benämnas som Mann-Whitney U test, är ett 

test som jämför om det finns någon statistisk skillnad mellan två oberoende 

grupper. (Mann-Whitney U test, 2021, 28 Maj) 

 

Signifikanstest: Är en grupp av olika tester som är avsatta, inom statistik, för att 

testa vetenskapliga hypoteser. Dessa hypoteser förkastas om resultatet avviker för 

mycket. (NE, u.å.) 

 

Större stad: Det finns olika definitioner på hur många invånare en större stad har 

och i studien har vi utgått från att det syftar till städer med 75 000 eller fler 

invånare.  

 

IT-artefakt: En artefakt kan vara ett program, föremål eller dokument. Som har 

uppstått genom utveckling i ett projekt. En artefakt har ett tydligt avgränsat resultat 

eller delresultat. (IDG, u.å.) 

 

Applikation: Kan även benämnas mobilapplikation eller app, är ett program för 

smarttelefoner och surfplattor. Detta program har som uppgift att fylla ett specifikt 

syfte för användaren. (Mobilapplikation, 2020, 23 december) 

 

Virtuell: Att något är virtuellt betyder att det är likt ett verkligt objekt till 

utseendet, beteendet eller hur det verkar, men som inte är något fysiskt. (IDG, 

2021, 24 februari) 

 

Interaktiv: Att något är interaktivt, betyder inom IT, att en användare ger 

instruktioner eller utför en handling och genom en dator får direkt svar. (IDG, 

2018, 15 juni) 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund  
 

Året 2017 så bor det omkring 10 miljoner personer i Sverige (Statistiska 

centralbyrån, 2021). Samma år utfärdas det 1 500 000 parkeringsböter i Sverige 

(Transportstyrelsen, 2020). Det är mer än 10% av befolkningen som skulle kunna 

fått varsina böter. Det är som en stor andel av befolkningen och frågan är varför 

det sker. 

 

I en artikel i DT menar Goth (2016, 7 september) att dagens parkeringsskyltar är 

komplexa, att fler och fler också blir svårare att tyda. Artikeln menar även att dessa 

skyltar ställer till problem för många i vardagen. En kommuninvånare i en stad i 

Dalarna blir intervjuad och säger “Förra veckan såg jag en herre som tittade på en 

skylt (parkeringsskylt) och sedan gick in i bokhandeln bredvid och frågade vad 

den betydde” 

 

I Sverige finns det regler för hur parkeringsskyltar ska se ut. Enligt 

Vägmärkesförordning (2007:90) ska skyltarna ej innehålla text om det kan 

förklaras med tilläggstavlor i den befintliga förordningen. Det finns även en 

mängd olika varianter och kombinationer på skyltar, detta kan exempelvis leda till 

att skyltarna blir mer eller mindre komplicerade att förstå. (ibid.) 

 

Abduljabbar, Tariq Jaleel och Dawood Salman (2020) testade över 100 personer 

av olika åldrar, bakgrund och kön på deras förståelse för 20 parkeringsskyltar och i 

snitt fick 68% rätt på varje skylt vilket betyder att det var 32% som svarade fel på 

varje skylt i snitt. Detta tyder på att det finns en brist i kunskap på skyltar och 

deras betydelse för förare. 

 

I en svensk studie deltog 22 förare i ett test för att se hur förståelsen för 

parkeringsskyltar ändrades genom att ytterligare information om dem 

presenterades. Studien visade på att ungefär 20% av skyltarna inte var fullt 

förstådda. Studien visade också att, när mer information var tillgänglig så sänktes 

antal fel med cirka 10%. (Gaerling, Lindberg, Saeisa, Boeoek & Waara, 1982) I en 

annan undersökning i Australien var det över 40% av förarna som man frågade 

som inte fullt förstod skyltarna i utvalt område (Gennaoui, Marshall, 1980). 

 

Najihah Mad Rosni, Fadzil Jobli och Neging (2019) rapporterade att de såg en 

korrelation mellan förare som är själviska på vägen har en tendens att göra 

felparkeringar. Majoriteten av förare blir också själviska när de letar efter 

parkering även om de är hänsynsfulla på vägen överlag. Utfallet av studien 

indikerar att det är frustrerande att leta parkering. 
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Det finns dock en vilja att parkera på rätt sätt enligt Clayton, Tran och Rowlett 

(2020), som i sin studie såg en stor förbättring av att studenterna fick feedback på 

hur de kunde parkera rätt i stället för att få böter. Att få feedback ledde till både 

färre böter för studenterna och till färre bilar som stod felparkerade. Och andra 

sidan säger Adams och Webley (1997) att när man är stressad finns det många som 

väljer att ta risken att parkera där de inte får stå för att den ekonomiska förlusten 

väger mindre än att vara sena till sina möten. 

 

Anastasios och Panagiotis (2015) påstår att en av huvudfaktorerna för att dra ner 

på felparkeringar är att förbättra utbildningen för förarna för att det är vad som är 

det största bakomliggande problemet. 

1.2 Problemformulering  

Antalet parkeringsböter ökar och vi ser i nyhetsartiklar att personer har problem 

med just parkeringsskyltarna. Även vetenskapliga studier indikerar en brist på 

förståelse för parkeringsskyltar existerar bland personer. Vad kan göras för att 

motverka detta problem? 

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med detta arbete är att ge förslag till hur man skulle kunna designa en 

applikation för att hjälpa privatpersoner att bättre förstå parkeringsskyltar.  

 

Studiens syfte kommer uppnås genom att formulera och senare besvara följande 

forskningsfrågor: 

 

1. Vilka applikationer finns utvecklade som hjälpmedel till parkering? 

2. Vilket behov samt intresse finns av en applikation vars syfte är att hjälpa 

slutanvändaren att förstå parkeringsskyltar? 

3. Hur kan information om parkeringsskyltar, presenteras på ett 

användarvänligt och lättillgängligt sätt i en applikation? 

1.4 Omfattning och avgränsning  

Arbetet kommer ta fram ett förslag för hur vi tror att en bra applikation hade sett ut 

men vi kommer inte skapa en egen applikation. Vi kommer att basera 

designförslaget som en ny applikation som byggs från grunden. Även om arbetet 

indirekt ifrågasätter designen av parkeringsskyltar i Sverige så kommer vi inte ge 

något fokus på ändring av design för skyltar. Undersökningen begränsas till 

Sverige och personer som är bosatta här.  
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2 Teori 

I detta kapitel kommer tidigare forskning inom området att presenteras. Det 

kommer även presenteras källor inom områden som är relevanta för rapporten.  

2.1 Parkeringsskyltar 

 

Vägmärken och andra anordningar regleras och bestäms utifrån en förordning. Den 

aktuella vägmärkesförordningen i Sverige är SFS 2007:90. I 1 kap. 3 § och i 

förordningen står det, “Vägmärken och andra anordningar skall tillsammans med 

väg- och gatuutformningen och dess anpassning till väg- och gaturum ge 

trafikanten vägledning, styrning och information för en effektiv och säker trafik.”. 

Det beskrivs i förordningen att vägmärken skall vara utformade så att de 

trafikanter som de är avsedda för, förstår dem. Med andra ord ska alla 

parkeringsskyltar vara gjorda så att de som ska parkera inte missförstår dem. I 

förordningen nämns det hur vägmärken ska se ut, detta kan vara vilken form, 

storlek eller färg en skylt ska ha. Ett vägmärke kan ha flera tilläggstavlor under 

sig. Detta betyder då att tilläggstavlornas anvisningar gäller tillsammans med 

vägmärket. Vägmärkesförordning (2007:90) 

 

I Figur 1 nedan presenteras några exempel på hur parkeringsskyltar/tilläggstavlor 

ser ut i Sverige samt deras betydelse. (Transportstyrelsen, 2019) 

 
Figur 1 Parkeringsskyltar i Sverige (Transportstyrelsen,2019) 
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2.2 Körkortsutbildning 

 

Enligt Körkortslag (1998:488) finns det olika kriterier för vem som får framföra 

fordon i Sverige. För att få framföra en personbil upp till 3500 kg krävs ett körkort 

med benämningen B. För att ta detta körkort krävs det att man har ett 

körkortstillstånd, är permanent bosatt i Sverige, är 18 år och har avlagt ett godkänt 

förarprov. Körkortslag (1998:488)  

 

I Transportstyrelsens författningssamling (TSFS 2011:20) så beskrivs den kursplan 

som bestämmer vad utbildningen för körkort behörighet B ska innehålla. I 1 kap. 2 

§ beskrivs planens uppbyggnad “Utbildningen för körkort ska innehålla följande 

moment: 1. manövrering, fordon och miljö, 2. körning i olika trafikmiljöer, 3. 

resande med bil i speciella sammanhang, 4. personliga förutsättningar och 

målsättningar i livet”. I det första momentet, manövrering, fordon och miljö, så är 

ett mål att en elev ska kunna “återge regler och bestämmelser som finns inom hela 

momentet, manövrering, fordon och miljö.” Kap 2 2 §.  

 

Det finns två slutgiltiga moment som efter godkänt resultat resulterar i körkort. 

Dessa är kunskapsprov och körprov. I kunskapsprovet mäts kunskaper inom 5 

områden där ett av områden är trafikregler. I detta område ska eleven kunna 

demonstrera kunskap om vägmärken och vägmarkeringar. (Trafikverket, 2021) 

2.3 Tidigare forskning om problemområdet 

 

I en studie som handlar om att förutse lagliga gatuparkeringar så benämns 

problemet kring parkeringsskyltar. En introduktion görs till studien där författaren 

nämner att parkering är en viktig del av transportsystemet, det är också något som 

personer har i åtanke när de beslutar sig för hur de ska resa. Att parkera på gatan är 

ofta ett bra alternativ till parkeringshus gällande kostnad för parkering. Det finns 

dock problem med denna typ av parkering direkt på gatan, ett av dessa är 

komplexa parkeringsregler. Till och med lokala invånare kan ha problem att tyda 

parkeringsreglerna och därmed få parkeringsböter. (Gao, Li, Liang, Marks, Kang 

& Li, 2019) 

 

I en annan studie undersöks vilken påverkan som olagliga parkeringar har på 

tätorters trafik och miljö. I studien har man tittat på faktorer som gör att olagliga 

parkeringar uppstår och författarna menar på att det är en kombination av faktorer 

som gör att detta sker, otillräcklig förarutbildning är en av dessa faktorer. 

(Tsakalidis & Tsoleridis, 2015) 
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En studie visar att när en ny vägskylt installeras är det nästan underförstått att 

förare redan ska ha kunskapen och förstå dessa skyltar. Det är dock inte alltid 

korrekt, det händer att skyltarna inte kan tolkas rätt eller att de missleder föraren. 

Även i denna studie, likt den ovan, så nämns en otillräcklig kunskap i 

körkortsutbildningen som faktor till problemet att tyda parkeringsskyltar. I studien 

nämns olika länder som genomfört tester på människors förståelse av trafikskyltar. 

I ett av dessa tester så testade man 85 olika skyltar i USA. Slutsatsen var att yngre 

personer hade omkring 39% bättre förståelse än äldre personer. I en annan 

undersökning deltog 202 personer från Bangladesh och 42 olika skyltar testades. 

Resultatet visade ett genomsnitt på 50% korrekt förstådda skyltar. I 

undersökningen kunde en korrelation mellan antal rätt svar och nivå av utbildning 

ses. I en tredje undersökning som skedde i Nigeria så testades 32 skyltar. Även här 

visade resultatet en låg förståelse. 64,5% av förare fick korrekt svar. (Abduljabbar, 

Tariq Jaleel & Dawood Salman, 2020) 

 

Hur artificial neural network kan användas för att känna igen trafikskyltar, har en 

studie som genomförts i Malaysia kommit fram till. Studiens syfte var att 

överkomma nuvarande begränsningar med igenkänning av trafikskyltar. I studien 

beskrivs det att teknik för att känna igen trafikskyltar kan användas inom en 

mängd områden. Dessa kan vara intelligenta transportsystem, för att övervaka 

vägen, hjälpa förare med navigering etcetera. Det kan även användas för 

trafikregler. I studiens slutsats beskrivs det att noggrannheten av att använda 

artificial neural network för ett dataset med malaysiska skyltar var 100%. (Islam & 

Raj, 2017) 

2.4 IT som hjälpmedel 

 

Det finns en mängd olika applikationer och IT-tjänster på marknaden som befinner 

sig inom området parkering. Generellt så har dessa applikationer funktioner som 

hjälper till med navigering, kartor och assistera med sökning till destinationer. När 

man väl anlänt till destinationen finns det ingen funktion som assisterar 

användaren att parkera. Parkeringsskyltar som har många restriktioner, bland annat 

dagar du får stå, tid och andra tillägg, kan vara lätt att misstolka och därmed 

medföra en otillåten parkering. Detta kan i sin tur medföra att föraren får böter. 

Forskaren i studien beskriver olika tekniker som skulle kunna hjälpa detta 

problem. En teknik är automatisk bildigenkänning, där bilden på parkeringsskyltar 

analyseras och en bedömning kan göras om man får parkera eller ej. (Dunn, 2019) 
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Intresset och viljan av att använda ett parkeringshjälpmedel baserat på IT är viktigt 

för värdet och för meningsfullheten av produkten. I en studie som gjordes 2015 så 

undersöktes olika faktorer som kunde influera förares vilja att använda ett 

hjälpmedel. Faktorer som undersöktes var bland annat ålder, kön, hur länge man 

kört, utbildning etcetera. Utbildning i detta syfte betyder den generella 

utbildningen och inte körkortsutbildning. Slutsatsen som kunde dras i studien var 

att manliga förare, yngre förare, nybörjare och förare som kör sällan var lägre 

benägna att använda ett parkeringshjälpmedel. Ett annat resultat som uppkom 

under studien var vikten av att lätt och snabbt kunna få fram nödvändig 

information för att kunna genomföra uppgiften. (Ji, Fu, Blythe, Guo & Wang, 

2015) 

 

En av de största svårigheterna med applikationer eller IT-tjänster är att få 

tillräckligt hög användbarhet. Risken med för låg användbarhet är att användarna 

överger applikationen eller IT-tjänsten. (Shitkova, Holler, Heide, Clever, Becker, 

2015) 

 

Enligt ISO 9241–210:2010 definieras användbarhet som “den utsträckning i vilken 

specificerade användare kan använda ett system, en produkt eller tjänst för att 

uppnå specificerade mål, med ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse, i 

ett specificerat användningssammanhang.”  

 

Jakob Nielsen skrev en bok vid namn “Usability Engineering”. Denna bok kan 

användas som en guide för att få rätt tankesätt för att uppnå hög användbarhet. 

Boken innehåller även metoder.  

 

 
Figur 2 Bild på en modell över olika attribut inom systemacceptans. (Nielsen, 1993, s25) 
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I figur 2 ses användbarhet som en komponent för att uppnå systemacceptans. 

Direkt associerat med användbarhet är lätt att lära, effektiv att använda, lätt att 

komma ihåg, få fel och subjektivt tilltalande. 

Lärbarhet anses som en grund i användbarhet. Det är väldigt viktigt att en 

användare ska sätta sig in i ett nytt system och kunna genomföra uppgifter. Ett 

effektivt system definieras när en användare kan utföra vissa uppgifter på bra tid. 

Minnesvärdhet är viktigt när ett system har användare som använder en 

applikation sporadiskt. Att gränssnittet är lätt att komma ihåg så att användaren 

kan direkt utföra uppgifter utan ny inlärningstid. Att ha användare som gör få fel är 

viktigt för att undvika att sinka tid. Att ha ett subjektivt tilltalande system kan vara 

viktigt när effektiviteten inte är av största vikt. (Nielsen, 1993) 

 

Hicks Law är en designprincip som är applicerbar när en utvecklare designar 

applikationer, skyltar, menyer etcetera. Lagen innefattar tiden som det tar för en 

person att ta ett beslut baserat på antal tillgängliga val. Den kan användas för att 

estimera hur lång tid det tar för en person att göra ett val på till exempel en meny 

på en webbsida. Lagen gör gällande att ju fler val som finns att välja mellan, desto 

längre tid tar beslutet. Detta fungerar som bäst när valen är enkla uppgifter och 

sämre när det är mer komplexa situationer. Hicks law kan användas för att 

effektivisera design av applikationer där enkla uppgifter skall utföras och tiden är 

viktig. (Lidwell, Holden & Butler, 2010) 

 

Gutenbergs Diagram (se figur 3) är ett diagram som används för att beskriva vilket 

mönster vi människor använder sig av när vi tittar på information. Detta diagram 

passar bäst när informationen är jämnt fördelad och likvärdig.  

 
Figur 3 Bild över Gutenbergs Diagram (Lidwell et al. 2010, s.119) 

Mönstret som följs är enligt gravitationen, uppifrån och ner. Ögat följer även en 

diagonal linje från vänster toppen till höger botten. Som figuren ovan visar så finns 

det ett speciellt svagt område, detta är nedersta kvadraten till vänster. Att placera 
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något viktigt i den rutan betyder att det lätt kan missas. Att använda sig av detta 

diagram vid design av applikationer eller webbsidor är bra för att försäkra sig om 

att användaren ser den tänkta informationen. Om man inte har information som är 

likvärdig och jämnt fördelad kan man även använda sig av vikten (storlek och 

attribut) av element för att leda ögat. (Lidwell et al. 2010) 
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3 Metod 

I detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet för hur genomförandet av denna 

rapport gjordes. I kapitlet så beskrivs vilka datainsamlingsmetoder som använts 

för att besvara forskningsfrågorna. Områden som kommer behandlas är 

Litteraturstudie, forskningsstrategi, datainsamling och dataanalys. Extra fokus 

ligger på genomförandet av vald strategi.  

3.1 Forskningsprocess 

I detta rubrik-avsnitt presenteras en överblick över processen genom en kort beskrivning av varje 

respektive komponent.  

 
Figur 4 En vidareutvecklad version av forskningsprocessen enligt Oates (2006, s.33) 

I figur 4 visas vägen genom forskningsprocessen i denna rapport. De ifyllda 

rektangulära objekten är de komponenter som använts i denna studie. 

 

Arbetet introducerades via komponenten “erfarenhet och motivation” där vi som 

författare har bekantat oss med ämnet och skapat en uppfattning om problemet. 

Vidare i processen användes litteraturstudien för att precisera problemet men även 

att bilda en generellt god kunskap om ämnet. Detta möjliggjorde skapandet av 

bakgrunden samt forskningsfrågorna. Litteraturstudien användes även för att 

lokalisera viktiga källor för teoriavsnittet (se kapitel 2, teori).  

 

Två forskningsstrategier har använts i studien, dessa är Design & Skapande och 

Undersökning. Stort fokus låg här på design och då skapandet av en sådan. För att 

uppfylla studiens syfte och besvara forskningsfrågorna har intervjuer, enkät och en 
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dokumentstudie genomförts. Datat som genererades har sedan analyserats och 

bearbetats genom en mixad analysmetod där både kvantitativ och kvalitativ analys 

skett. Rapporten har slutligen resulterat i ett forskningsbidrag genom en artefakt 

och ny kunskap.  

3.2 Erfarenhet och motivation 

Det finns olika anledningar till att personer väljer att forska om diverse problem. 

Oates (2006) menar att genom att ifrågasätta sig själv, ens egna upplevelser och 

erfarenheter så kan man få hjälp att hitta ett problem som man vill undersöka.  

 

I denna studie har vi som författare stött på problemet med parkeringsskyltar och 

dess stundvis komplexitet, som i vissa fall även lett till en parkeringsbot. De 

upplevda problemen medförde och skapade intresse för att genomföra studien. 

Oates (2006) säger även att genom arbetets gång så kan svårare tider uppstå och att 

det kan vara bra för motivationen att veta varför man genomför arbetet.    

3.3 Litteraturstudie  

 

Enligt Oates (2006) finns det normalt två delar av en litteraturstudie. Den första 

delen utspelar sig före en problematisering eller forskningsidé har begrundats och 

har som syfte att bidra till detta. För hitta relevant information om ett specifikt 

ämne kan tidskrifter som frekvent publicerar artiklar om samma ämne användas 

(ibid.). 

 

I studiens fall var utbudet av branschtidskrifter dåligt, än mindre med 

parkeringsskyltar som fokus i området parkeringsproblem. Det ledde till att den 

främsta delen av litteraturstudien genomfördes med specifika söktermer. Två 

sökords-tabeller skapades och kan ses i tabell 1 och 2.  

 

Den andra delen av litteraturstudien används efter forskaren har definierat ett 

problem och fortsätter under hela forskningsprocessen (Oates, 2006). 

Litteraturstudien bidrog till att ta fram ett teoretiskt ramverk. Detta ramverk 

användes i slutfasen av studien då resultat skulle analyseras.  

 

Tabell 1. Denna tabell redovisar sökord som använts i databasen Summon. 

Databa

s: 

Summo

n 

Datum: 

2021-

04-01 

Sökord Övriga 

inklusions/exklusions-

kriterier 

Antal 

Träff

ar 

Urval 

1 

Urval 

2 



11 
 

#1 Parking signs Peer-reviewed 24399 20 7/5 

#2 Parking 

tickets 

Peer-reviewed 8730 10 2/1 

#3 Parking 

regulations 

Peer-reviewed 25356 7 0/5 

#4 Illegal parking Peer-reviewed 7216 5 1/3 

#5 Parking 

violation 

Peer-reviewed 7072 14 4/3 

#6 Parking 

behaviour 

Peer-reviewed 46643 5 1/1 

#7 Parking 

problem 

Peer-reviewed 63848 1 0/1 

 
Tabell 2. Denna tabell redovisar sökord som använts i databasen Google Scholar. 

Databa

s: 

Google 

Scholar 

Datum: 

2021-

04-04 

Sökord Övriga 

inklusions/exklusions-

kriterier 

Antal 

Träffa

r 

Urv

al 1 

Urval 

2 

#1 Parking signs  23800

0 

26 7/5 

#2 Parking ticket  95900 1 0/1 

#3 Parking 

regulations 

 27000

0 

3 0/1 

#4 Illegal parking  11300

0 

2 0/0 

#5 Parking 

violation 

 75800 0 0 

#6 Parking 

behaviour 

 45900

0 

2 0/0 

#7 Parking 

problem 

 97100

0 

2 0/1 
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I sökningen av källor användes en metodisk och strukturerad ansats. En del 

söktermer fick väldigt många träffar. För att effektivisera tiden gjordes urval 1 

baserat på titeln i respektive sökträff. Alla utvalda arbeten från urval 1 lades sedan 

i ett separat dokument. I dessa arbeten lästes sammanfattningen och färglades 

sedan i dokumentet enligt färgerna grön, gul och röd. Gröna var de arbeten som 

skulle läsas noggrant och sedan bestämma om de skulle användas i studien medan 

gula arbeten behövde en omvärdering och röda arbeten bedömdes inte relevanta. I 

urval 2 ser formatet ut ”siffra 1/siffra 2” där siffra 1 refererar till gröna arbeten och 

siffra 2 till gula arbeten.   

 

Oates (2006) beskriver att det finns 7 olika steg i en litteraturstudie. Bland de 7 

stegen i en litteraturstudie finns steget bedömning. Där beskrivs vikten av att vara 

kritisk när man använder internet för att söka efter artiklar, studier etcetera. Vem 

som helst kan publicera på internet och det är därav av högsta betydelse att 

bedöma källan. Detta kan göras på olika sätt beroende på vad för typ arbete som 

funnits. Bland annat är det viktigt att kolla vem som skrivit arbetet, var det är 

publicerat i för tidskrift eller på vilken hemsida informationen finns (ibid.). 

 

I studien har källor av information använts med försiktighet och valts efter 

noggrann eftersökning. I sökningar som skett i databasen Summon har en filtrering 

där icke peer-reviewed arbeten exkluderats. Detta har setts som en åtgärd för att 

undvika icke vetenskapliga källor. Google Scholar har dessvärre inte denna typ av 

filtrering. Där var det av ännu större vikt av att granska och bedöma källorna. 

Gärna att källorna var citerade och även av andra igenkännbara författare. En 

bedömning gjordes även av källorna tagna från Summon. 

3.4 Forskningsstrategier  

I studien har två forskningsstrategier använts. Den första är Design och Skapande, 

den valdes för att den är mest lämpad då vi ska skapa en IT-artefakt. Den andra 

strategin är Undersökning, den har använts för att svara på studiens andra 

forskningsfråga (se kapitel 1.3).  

 

Design och Skapande 

Enligt Oates (2006) finns det tre olika inriktningar eller kategorier inom Design 

och Skapande. Dessa tre är  

1. forskning där själva applikationen är huvudfokus 

2. forskning där applikationen är bärande för någonting annat 

3. en konkret slutprodukt där fokus ligger på utvecklingsprocessen 
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I studiens fall var IT-artefakten huvudfokus, även fast det finns inslag av annat i 

studien. Oates (2006) förklarar, att denna inriktning används där IT kan användas 

inom en ny domän eller område. I studiens fall anses det som ny domän inom IT 

då det inte existerar en specifik applikation som hjälper personer att få 

parkeringsskyltar tolkade.  

 

Genom att använda en Design och Skapande strategi har vi skapat en IT-artefakt. 

Denna artefakt är ett designförslag av en parkeringsapplikation där grundläggande 

funktioner för att förstå parkeringsskyltar presenteras. Störst fokus har legat på hur 

användaren vill gå tillväga för att få information angående parkeringsskyltar och 

regler presenterad för sig. 

 

Den andra delen är kunskapsbidrag. Studien har uppnått ett kunskapsbidrag dels 

genom artefakten, dels genom behovsanalysen som strategin Undersökning 

belyser. Utvecklingen av artefakten där användaren är i centrum bidrar med ny 

kunskap om hur en parkeringsapplikation designas för högst användbarhet. 

Kunskapen kan sedan generaliseras och appliceras på liknande utvecklingsarbeten.  

 

Oates (2006) beskriver att beroende på utbildningsnivå kan en Design och 

Skapande studie innehålla olika delar av systemutvecklingens livscykel. På en 

högre nivå kan den innefatta alla dess delar medan på lägre nivå inte. I studiens fall 

fanns inte tidsramen att utveckla en fullt fungerande applikation. Fokus lades 

därav på analys samt design av en ny applikation. Applikationen är icke-

funktionell men funktioner kommer illustreras med hjälp av bilder.  

 

Undersökning 

Studien har som komplement till utvecklandet av en IT-artefakt utforskat hur 

behovet ser ut för en applikation som hjälper till att tolka parkeringsskyltar och hur 

det kan skilja sig mellan olika individer i Sverige. Detta görs som grund till 

utvecklingen vilket gör att den blir befogad och relevant. För att göra detta har 

strategin Undersökning använts. Enligt Oates (2006) används strategin när 

forskare vill samla in data från en större grupp av människor. I datamaterialet kan 

sedan forskaren leta efter mönster och generalisera eventuella förekomster till en 

större population än den grupp som undersökts.  

 

Studien hade som avsikt att uppnå ett kunskapsbidrag genom att kunna 

generalisera den kunskap som svaret på rapportens andra forskningsfråga givit (se 

kapitel 1.3). Därför var strategin Undersökning mest lämpad då avsikten stämde 

överens med Oates beskrivning av strategin.  
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Inom strategin Undersökning är det vanligt att enkäter används. När man använder 

sig av enkäter inom strategin är det viktigt att tänka på hur urvalet görs och vilken 

teknik som använts. Detta kan påverka om undersökningen mer eller mindre kan 

generaliseras. Oates (2006) 

 

I studien har en enkät använts som datainsamlingsmetod för att utföra strategin. 

Hur urvalet har skett i studien och vilken teknik som använts kan ses i avsnitt 

3.6.4. 

3.5 Användarcentrerad Design  

När man utvecklar och designar applikationer eller andra IT relaterade objekt är 

det inte alltid intuitivt. Det kan hända att det lämnar användaren frustrerad och 

oförmögen till att slutföra enkla uppgifter. Abras, Maloney-Krichmar & Preece 

(2004). Detta är en av anledningarna till att detta sätt att utveckla var intressant för 

studien. Applikationens syfte är väldigt smalt och har ett litet användningsområde, 

därav är det viktigt att användaren med lättsamhet klarar av att använda den.  

 

Användarcentrerad design är en utvecklingsmetod som innehåller ett brett synsätt 

där kvalité av användning, tillfredsställelse, positiv användarupplevelse med flera 

är inkluderat. (Cockton, Larusdottir, Gregory, & Cajander, 2016) Enligt 

litteraturen är utvecklingsmetoden fokuserad på användaren vilket som tidigare 

nämnt varit viktigt för denna studie och applikationen som designats. Detta gjorde 

att användarcentrerad design var ett självklart val. Inom användarcentrerad design 

finns det en metod som kallas deltagande design. Det är en designmetod som låter 

användaren vara med i själva utvecklingen av det tänkta objektet. På så vis 

samverkar utvecklaren och användaren i utvecklandet. (ibid.).  

 

I studien har vi författare ställt användaren i centrum och inkluderade dem tidigt i 

utvecklingen av designförslaget. Eftersom det är en helt ny applikation fanns det 

inget att bygga på. Vi kunde därför välja mellan att inkludera användaren direkt för 

en form av kravspecifikation, men beslutade att själva, baserat på andra redan 

existerande applikationers funktioner och beskriven teori utforma en intervjuguide 

innehållande förslag på funktioner och design. Efter att intervjuerna genomförts 

analyserades svaren och en prototyp av design kunde utformas baserat på 

användarens åsikter och studiens teoretiska kapitel. Eftersom tiden var en 

begränsande faktor kunde inte hela processen där användarna ska utvärdera 

prototypen följas.  
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3.6 Datainsamling 

I denna sektion kommer studiens datainsamlingsmetoder att beskrivas. De metoder 

som använts är dokument, enkät och intervjuer. 

3.6.1 Dokument 

Det finns två olika typer av dokument i forskning. Det första är befintliga 

dokument som funnits när forskningen genomförts. Några exempel på dessa 

dokument är tekniska rapporter, manualer, produktionsschema, statistiska data 

etcetera. Den andra typen av dokument är där forskaren själv skapar ett dokument 

under tiden studien sker. Detta dokument skulle annars inte existerat och är bundet 

till arbetet. (Oates, 2006).  

 

Den typ av dokument som användes i denna studie är där det skapas ett nytt under 

tiden forskningen sker. Detta dokument användes för att svara på studiens första 

forskningsfråga (Se frågeställning, kap 1.3). Skapandet av detta dokument skedde 

när de existerande applikationer för parkering, identifierats och beskrivits. Denna 

data analyserades sedan och jämfördes mot teorikapitlet. 

 

För att identifiera vilka parkeringsapplikationer som redan fanns genomfördes en 

sökning på Appstore där sökordet var parkering. Därefter valdes tre av de mest 

använda applikationerna ut som kom upp i sökningen. Applikationerna 

analyserades och beskrevs baserat på vilken funktionalitet de erbjöd användarna. 

Mer specifikt analyserades applikationerna baserat på två kriterier. Det första ifall 

de hade något sätt att informera användaren om hur länge man fick parkera på 

avgiftsbelagd parkering. Det andra om användaren kunde få information om vilka 

regler som gäller på olika parkeringsområden. Oavsett om applikationen använde 

sig av ett sätt att tolka en parkeringsskylt eller om det fanns information inlagt så 

betraktades det som ett sätt att förklara parkeringsregler.  

  

3.6.2 Enkät 

Denna studie använde sig av en enkät för att få möjligheten att få in många svar på 

kort tid. Tiden i detta forskningsarbete var begränsad och därav var det lämpligt att 

genomföra en enkät. Oates (2006) beskriver att enkäter är bra när forskaren vill ha 

en datainsamlingsmetod som är väldigt effektiv när det kommer till antal 

deltagande på utsatt tidsram. Oates lägger stor vikt vid att denna insamling passar 

när man vill samla in data från många olika personer. Målet var att slutligen kunna 

dra slutsatser från enkäten hur behovet kunde skilja sig mellan personer. Därav 

behövdes en större kvot av svar som en enkät kan bidra med. Enkäten skapades på 

ett sådant sätt att personer med erfarenhet av bilkörning eller som passagerare som 

stött på parkeringsskyltar, kunde svara på den. Frågorna skrevs med talspråk och 
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med ord lätta att tyda (se bilaga 1 för alla enkätfrågor). Enligt Oates (2006) är det 

viktigt att respondenterna förstår frågorna och kan svara på dem. En stor del av 

frågorna utformades med likertskala. Från en likertskala erhålls ordinaldata och 

genom detta bestämdes vilka typer av statistiska tester som skulle användas. 

3.6.3 Intervju 

Huvudsyftet med intervjuerna var att kunna svara på rapportens tredje 

forskningsfråga (se frågeställning, kap 1.3). Respondenterna har genom en 

användarcentrerad designmetod varit med och utvärderat de första 

designförslagen, som innehöll flera olika funktioner för att erhålla en beskrivning 

av parkeringsregler (se kapitel 3.8). Intervjuerna användes även för att, i 

kombination med enkäten, besvara rapportens andra forskningsfråga (se kapitel 

1.3).  

 

Det finns olika former av intervjuer, bland annat strukturerad, semistrukturerad 

och ostrukturerad. En semi-strukturerad intervju är när ämnesområdet är bestämt 

men frågorna kan formuleras eller anpassas längs vägen. Björklund & Paulsson 

(2012) I vårt fall passade semi-strukturerad intervju bäst då vi använde oss av en 

strukturerad del och en ostrukturerad del. Den strukturerade delen baserades på 

fördefinierade frågor (se intervjuguide i bilagor). Den icke-strukturerade delen av 

intervjuerna hade som syfte att lämna rum till respondenterna att komma med egna 

förslag och ta upp saker som inte stod i intervjufrågorna. 

 

Enligt Oates (2006) kan intervjuer användas som datainsamlingsmetod där 

forskaren vill samla in information som är kvalitativ och har hög detaljrikedom. 

Eftersom ett designförslag på en applikation utvecklades passade det bra att ha 

data med hög detaljrikedom. Genom att ha hög detaljrikedom kunde vi som 

forskare förstå vad som var viktigt för respondenterna i den tänkta applikationen.  

 

I varje intervju låg fokus på två områden. Det första området undersökte vilket 

behov och intresse respondenterna hade för en applikation som hjälper dem att 

tolka parkeringsskyltar. Det andra området handlade om designfrågor och hur 

respondenterna tyckte att den tänkta applikationen skulle designas. I designdelen 

introducerades respondenterna för första versionen av designförslaget. Här gjordes 

en utvärdering av förslaget och vad de tyckte om dem olika metoderna inom 

förslaget.  

3.6.4 Urval intervju & enkät 

Enkät 

I studien var målet att få 100 personer att svara på enkäten och 93 personer gjorde 

det. Talet 100 valdes för att ha tillräckligt med svar inom de kategorier som 

personerna placerats inom (dessa kategorier ses i tredje stycket nedan), för att 
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kunna utföra statistiska tester.  

 

Det finns två olika sätt att genomföra ett urval på. Dessa är sannolikhetsurval och 

icke-sannolikhetsurval. När en generalisering ska göras för den bredare 

populationen blir det mer trovärdigt resultat när ett sannolikhetsurval har gjorts. 

Det beror på att urvalet har större sannolikhet att representera populationen som 

urvalet gjorts inom. Stratifierad stickprovstagning är en teknik inom ett 

sannolikhetsurval där idén är att bygga upp ett stickprov med personer med olika 

attribut matchar populationen. (Oates, 2006) 

 

I studien har den stratifierade stickprovstagningen använts för att kunna bygga upp 

ett stickprov där vi som författare valt vilka attribut eller kategorier som ska 

matcha populationen. Dessa kategorier är ålder, kön och förare som kör i större 

städer gentemot förare i småstäder.  

 

Intervju 

I studien planerades det att intervjua 12 personer och det blev inget bortfall för 

samtliga 12 ställde upp i intervjuerna. Det fanns ett kriterium när vi utsåg personer 

för deltagande i intervjuerna och det var att de ska ha bilkörkort. Anledningen till 

det var att vi upplevde att det var relevant för arbetet att personerna som 

medverkade i intervjuerna hade kännedom om parkeringsskyltar samt har parkerat 

själva. Vi valde även att ta personer med spridning inom 3 kategorier. Dessa 

kategorier var ålder, kön och förare som kör i större städer gentemot förare i 

småstäder. För att hitta personer som motsvarade kraven till intervjuerna valde vi 

att använda oss av bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval är när en forskare 

väljer, till exempel respondenter till en intervju, baserat på bekvämlighet. Att 

personerna i fråga är lägliga för forskaren, enkla och villiga att hjälpa. (Oates, 

2006).  
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3.7 Dataanalys 

 

Enligt Oates (2006) finns det två analysmetoder att använda sig av. Den första är 

en kvalitativ analys och den andra är en kvantitativ analys. Det finns även två olika 

former av data. Dessa är kvalitativ och kvantitativ data. Kvalitativ data är 

information som texter, bilder och ljud, medan kvantitativ data är baserad på 

siffror. Generellt så hittar man främst kvalitativ data från datainsamlingsmetoder 

som intervjuer och dokument. Kvantitativ data hittar man ofta insamlat från en 

enkätstudie. Oates (2006) 

  

I denna studie fanns en tydlig indikation att använda en kombinerad analys av både 

kvalitativ och kvantitativ. Det har främst tagits fram kvalitativ data genom 

intervjuer och dokument med inslag av kvantitativ data från enkäten. Men att välja 

en dataanalysmetod på enbart vilken datatyp som finns tillgänglig är inget 

vetenskapligt grundat beslut. Oates (2006) beskriver att en kvantitativ analys kan 

genomföras på kvalitativ data. Till exempel genom att räkna antal förekomster av 

en viss typ av begrepp för att sedan dra någon form av slutsats. Detta togs i åtanke 

när beslutet om analysmetod gjordes. Det fanns möjligheter till en kvantitativ 

analys för datat som genererats av intervjuerna samt dokument. För att uppfylla 

syftet med dessa datainsamlingar och samtidigt dra mer fördelar av datat har en 

kvalitativ analys genomförts. En kvantitativ analys har genomförts på en del av 

materialet från enkäten. Detta gjorde det lättare att urskilja behovet och intresset 

baserat på personen i fråga, när man analyserar frekvenser och samband. För att 

urskilja hur behovet ser ut bland olika grupper av personer så har olika 

signifikanstester använts.  

 

Bryman (2011) förespråkar att kategorisering sker vid utformningen av 

intervjuguiden. Genom detta så blir det insamlade datat mer överskådligt och 

lättarbetat. I denna studie har detta tagits i beaktande genom att hålla isär, till 

exempel, olika designförslag och funktionaliteter. Så när dataanalysen applicerades 

var det lätt att särskilja de olika delarna. 

 

Att omvandla ljud till text genom en transkribering medför att data blir mer 

överskådligt och därav lättare att analysera (Kvale & Brinkmann, 2014). Enligt 

Oates (2006) är detta ett sätt att förbereda datat inför analys. Genom denna 

förberedelse blir det lätt att bläddra mellan olika data samt att hitta till specifika 

delar. Enligt författarna av detta arbete så finns det ingen nackdel att transkribera 

intervjuerna ur dataanalys-perspektiv förutom tidsåtgången. Dock anser vi att den 

tjänas in genom att analysen blir mer effektiv. Därför har intervjuerna 

transkriberats i denna studie.  
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Det finns två olika ansatser till en dataanalys. Induktiv och deduktiv. Den första är 

när man som forskare försöker ha ett öppet sinne och datat blir kategoriserat 

utifrån till exempel respondentens ord eller utifrån ens egen läsning. Den andra är 

när kategorierna utläses från en existerande teori eller något forskaren själv 

utvecklat. (Oates, 2006). I denna studie har en kombination av dem båda använts. 

En del av materialet inför intervjuerna utvecklades av oss forskare, till exempel 

första versionen av designförslaget. En annan del av datat var även baserat på 

teorier inom området. En deduktiv ansats var därav av värde då mycket redan 

existerade. Trots detta anser vi även att det är viktigt att vara öppen, inte enbart 

leta blint efter data inom de definierade kategorierna. Risken med att använda sig 

av en deduktiv ansats är att missa viktiga teman inom datat, för att man är 

fokuserad på det redan definierade (Oates, 2006). 

3.8 Designförslagen 

De första designförslagen var 5 figurer som representerar olika funktioner om hur 

användaren kan bli hjälpt att förstå parkeringsregler. Dessa figurer utvecklades 

med stöd av teori samt egen datainsamling.  

 

I figur 5 och figur 6 används bildigenkänning via telefonens kamera för att 

beskriva parkeringsregler. I rapportens teoriavsnitt (se kapitel 2.3, fjärde stycket) 

beskriver Islam et al. (2017) att artificial neural network kan användas som teknik 

för bildigenkänning av trafikskyltar med väldigt hög noggrannhet. Genom denna 

kunskap togs beslutet av att använda kamera och bildigenkänning som en funktion 

i designförslaget.  

 

I figur 7 används ett digitalt bibliotek där användaren själv väljer parkeringsskyltar 

med eventuella tilläggsskyltar som de vill ha förklarade. Denna idé om funktion 

grundades i hur vägmärken presenterades på Transportstyrelsens hemsida (se 

teorikapitel 2.1).  

 

I figurerna 8–10 används en karta där användarna på olika sätt kan få hjälp att få 

regler beskrivna. Kartfunktionen är baserad på andra existerande applikationer (se 

resultatkapitel 4.1) som använder karta för att betala parkering, visa zoner etcetera. 

I detta fall har kartan använts som grund och modifieringar har skett för att passa 

studiens fokus.  

   

 

 

 

 

 



20 
 

I det första designförslaget ska användaren kunna aktivera kameran på sin telefon 

och hålla över en parkeringsskylt där du sen får en skriven förklaring av vilka 

parkeringsregler som gäller. Figur 5 och 6 under kommer att användas för att 

exemplifiera hur en sådan applikation hade kunnat se ut. 

 

 
Figur 5 Designförslag 1 - kamera 

 
Figur 6 Designförslag 1 – kamera forts. 

. 
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Det andra designförslaget är att användaren får bygga upp en virtuell version av 

parkeringsskylten som de vill ha förklarad som sen ger en detaljerad förklaring av 

reglerna som skyltarna upprätthåller. Figur 7 under kommer att användas för att 

exemplifiera hur en applikation hade kunnat se ut. 

 

 
Figur 7 Designförslag 2 – Digitalt bibliotek 

Det tredje designförslaget är en interaktiv karta så det går att kolla olika områden, 

som läggs in administrativt. Detta hade funkat bra tillsammans med en av 

parkeringsavgift applikationerna eftersom de redan har områdeskoder för sina 

parkeringszoner men det hade varit svårt att få förklaringar till alla 

parkeringsskyltar eftersom det är ett enormt administrativt jobb. Figur 8 under 

kommer att användas för att exemplifiera hur en applikation hade kunnat se ut. 

 

 
Figur 8 Designförslag 3 – karta 
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Det fjärde designförslaget är också en interaktiv karta men i detta fall så är den helt 

driven av användarna. Alla förklaringar som läggs in är skapade av användarna till 

applikationen. Problemet med denna design är att det kommer ta lång tid i början 

att få in beskrivningar och de kommer inte vara lika pålitliga eftersom det är gjort 

av användarna. Figur 9 under kommer att användas för att exemplifiera hur en 

applikation hade kunnat se ut. 

 

 
Figur 9 Designförslag 4 – karta 
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Det femte designförslaget är en kombination av tredje och fjärde funktionen. Det 

är en interaktiv karta som har zoner där det finns förklaringar som är gjorda 

administrativt men sen finns det också möjlighet för användarna att lägga in sina 

egna förklaringar på områden som inte är inlagda. Figur 10 under kommer att 

användas för att exemplifiera hur en applikation hade kunnat se ut. 

 

 
Figur 10 Designförslag 5 – karta 
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4 Resultat och analys 

I detta kapitel kommer resultatet av samtliga datainsamlingar att presenteras. På 

detta material kommer en löpande analys att ske. Varje enskilt avsnitt har fokus på 

en av frågorna i frågeställningen. Enkäten undersöker hur behov och intresse ser 

ut, dokument presenterar information om existerande applikationer och intervjuer 

behandlar information om design.   

4.1 Existerande Applikationer 

Som nämnts tidigare i metoden (se kapitel 3.6.1) har vi analyserat tre 

parkeringsapplikationer efter två kriterier. Kriterierna var om man kan tyda hur 

länge man får stå på en avgiftsbelagd parkering och om man kunde få förklarat 

vilka regler som gäller på en parkering. Oavsett om applikationen tolkar skyltar 

eller har information om gällande parkeringsregler kommer det att betraktas som 

ett sätt att förklara parkeringsregler.  

 

Tre av de mest använda applikationerna inom sökordet parkering på appstore är 

Easypark, Parkster och Mobilpark. Nedan presenteras de tre applikationerna och 

deras respektive funktioner.  

 
 

 
Figur 11 Easypark, vy vid användning 

 

Easypark (se figur 11) använder sig av en interaktiv karta för stora delen av sina 

olika funktioner. Kartan kan flyttas över ett område för att få parkeringstaxan för 

ett utvalt område. Genom att använda denna funktion kan du som användare 

exempelvis förstå vilka tider du inte behöver betala för, för att parkera inom de 

kommande 24 timmarna. Om det skulle vara fri parkering på söndagar kan du som 

användare inte se det i applikationen på en vardag. Utöver deras egna zoner finns 
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inget sätt att tyda parkeringsregler som gäller, inte heller något som hjälper en att 

tolka parkeringsskyltar. 

 

 
Figur 12 Parkster, vy vid användning 

Parkster (se figur 12) använder sig primärt av en interaktiv karta. När man som 

användare har valt vilken zon man ska parkera i får man information om vilka tider 

man får parkera under hela kommande vecka. Tillsammans med denna information 

får användaren också reda på taxan för de olika tiderna. I vissa zoner finns även ett 

förtydligande om var zonen du betalar för ligger. Ett exempel på detta är zon 3416 

där det står “Denna p-plats avser den stora p-ytan längs med Järnvägen.”. Utöver 

deras egna zoner finns inget sätt att tyda parkeringsregler som gäller, inte heller 

något som hjälper användaren att tolka parkeringsskyltar. 
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Figur 13 Mobilpark, vy vid användning 

MobilPark (se figur 13) använder sig också av en interaktiv karta med zoner. 

Zonerna innehåller mellan vilka tider man måste betala avgift för att få parkera där 

och hur mycket man ska betala. Applikationen förklarar inte vad 

parkeringsreglerna betyder på en parkeringsplats. Ett exempel på detta är zon 1542 

som ligger vid Hagavägen 15–27 i Borlänge, där applikationen inte nämner något 

om att man får parkera en timme med parkeringsskiva. Utöver deras egna zoner 

finns inget sätt att tyda parkeringsregler som gäller, inte heller något som hjälper 

användaren att tolka parkeringsskyltar. 

 

Enligt Dunn (2019) finns det många parkeringsapplikationer, men ingen som 

hjälper till att tolka parkeringsregler. De flesta parkeringsapplikationer i studien 

innehåller hjälp för navigering eller för att betala för parkering. Detta stämmer 

delvis överens med vår analys eftersom man kan använda de tre applikationerna vi 

analyserat för att få någon typ av information om vilka tider man får parkera även 

om det är begränsat på vilka platser man kan göra det. 

4.2 Enkätsvar 

Enkäten användes för att analysera det upplevda behovet och intresset av en 

applikation men även hur det varierar mellan olika grupper. De klassificeringar vi 

gjort är inom ålder, kön och körbeteende. För att jämföra ålder har vi tre grupper, 

18–30, 31–44 och 45+. Kön är uppdelat i män och kvinnor eftersom det inte var 

någon respondent som svarade något annat än tidigare nämnda kön. Som tidigare 

nämnt i rapporten klassificerar vi en stad som större stad om befolkningen är högre 

än 75 000 invånare. I enkäten fanns det fyra svarsalternativ beroende på hur 

mycket respondenten körde i större städer. Om de körde flera gånger i veckan eller 
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någon gång i veckan klassificerades dem som storstadsförare och om de körde 

mindre än så i större städer klassificerades dem som småstadsförare.  

 

I enkäten använde vi en likertskala mellan 1 till 5 där 1 var sällan eller få och 5 var 

ofta eller många. Ett exempel på detta är frågan “Hur ofta parkerar du på plats som 

har parkeringsskylt(ar)?” där det betyder att respondenten sällan parkerar på 

platser med parkeringsskyltar ifall de svarar 1 och ofta ifall de svarar 5. Svarar de 

3 kommer det vara någonstans mitt emellan.   

 

De frågor från enkäten vi primärt kommer presentera för att analysera behovet är 

“Hur ofta parkerar du på plats som har parkeringsskylt(ar)?”, “Hur ofta ser du en 

parkeringsskylt du inte förstår till fullo?” och “Hade du personligen haft intresse 

av en app som hjälper dig förstå regler utifrån parkeringsskyltar?”. Alla frågor i 

enkäten kan ses i bilaga 2. Procentuella mängden svar på de olika alternativen 

presenteras genom figur 14, 15 och 16. 

 

 

 
Figur 14 Enkätsvar – Parkera på plats med parkeringsskyltar 
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Figur 15 Enkätsvar – Förståelse för skyltar 

 

 
Figur 16 Enkätsvar – Intresse för applikation 

 

Jämförelsen av hur behovet skiljer baserat på hur ofta respondenterna kör i större 

städer resulterade i att vi hade 38 respondenter som kategoriseras som 

storstadsförare och kategorin småstadsförare bestod av 55 respondenter. De förare 

som körde ofta i storstan visade mycket högre vana att parkera på områden som 

har parkeringsskyltar, där 86% svarade en 3: a eller högre om hur ofta de parkerar 

vid parkeringsskyltar. Av de som inte körde lika ofta i större städer var det 63% 

som svarade en 3: a eller högre. På följdfrågan ”Och hur många av dessa är platser 

du inte regelbundet parkerar vid?” var svaren mer utspridda. För storstadsförarna 

var det 42% som svarade 1 eller 2 och 29% som svarade 4 eller 5. Småstadsförarna 

hade övervägande svar mellan 1 och 3 där 67% av de som svarat befann sig men 

även en hel del som svarat 5 där 24% av respondenterna befann sig. På frågan 

”Hur ofta ser du en parkeringsskylt du inte förstår till fullo?” såg vi också en 

skillnad. Av storstadsförarna svarade 39% en 1: a gentemot 25% som svarade en 

1:a av småstadsförarna. Det var också nästan dubbel så stor procent som svarade 
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en 5: a från småstadsförarna gentemot storstadsförarna. Behovet var större från 

folk som körde mindre i större städer där 72% svarade att de hade haft ett intresse 

av en applikation medan 68% svarade att de hade haft ett intresse från 

storstadsförarna.  

 

Signifikanstest Storstadsförare/småstadsförare 

 
Figur 17 Kruskal-wallis test på körbeteende 

I figur 17 kan resultatet av Kruskal-Wallis testet ses. Eftersom vi har ett p-värde på 

0.01 finns det en signifikant skillnad och vi använder ett pair-wise wilcoxon test 

för att veta mer. 

 

 
Figur 18 Pairwise Wilcoxon test på hur ofta personer kör i storstäder 

I figur 18 ser vi att det är en signifikant skillnad mellan förare som kör sällan i 

storstäder och förare som kör fler gånger i veckan då p-värdet är 0.015.  

Vid undersökning av ålder har vi 3 kluster av åldersgrupper. 18–30 där vi har 31 

respondenter, 31–44 där vi har 27 respondenter och 45+ där vi har 27 

respondenter. När vi kategoriserar dessa förare i stor- eller småstadförare är 25% 

av åldersgruppen 18–30 storstadsförare, 61% av åldersgruppen 31–44 och 37% av 

åldersgruppen 45+. Åldersgruppen 31–44 parkerade också mer än de andra på 

platser med skyltar där 64% svarade en 4: a eller 5: a gentemot åldersgruppen 18–

30 och 45+ där 43% och 41% svarade 4 och 5 respektive. Åldersgruppen 31–44 

upplever sig säkra på parkeringsskyltarna då 52% väldigt sällan ser skyltar som de 

inte fullt förstår. Efter dem kommer åldersgruppen 18–30 där 26% väldigt sällan 

ser skyltar de inte riktigt förstår. Till slut har vi åldersgruppen 45+ där 13% väldigt 

sällan ser skyltar som de inte riktigt förstår. Förståelsen för skyltar speglar intresset 

av en applikation som hjälpmedel där 78% av åldersgruppen 45+ svarar att de hade 

haft intresse av en applikation. Nära efter följer åldersgruppen 18–30 där 77% 

säger att de hade haft intresse för en applikation. Åldersgruppen 31–44 har ett 

mycket lägre resultat där 58% säger att de hade haft intresse av en applikation.  

 

Signifikanstest Ålder 
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Figur 19 Kruskal-wallis test på åldersgrupper 

 

I figur 19 så kan p-värdet utläsas, här är det ett gränsfall då p-värdet är 0.05 och 

därför så analyseras grupperna mot varandra i testet nedan.  

 

 
Figur 20 Pairwise Wilcoxon test på de olika åldersgrupperna 

I figur 20 har åldersgrupperna ställts mot varandra och här ser vi att 31–44 och 45+ 

är nära men att det inte finns någon signifikant skillnad.  

 

Den sista jämförelsen vi har gjort är mellan könen. Vi har haft 36 män som svarat 

och 57 kvinnor. Av männen som svarat har vi kategoriserat 36% som 

storstadsförare varav 44% av kvinnorna hade räknats som storstadsförare. Det 

finns inga stora skillnader mellan hur ofta män och kvinnor parkerar vid 

parkeringsskyltar där både 50% av männen och 50 % av kvinnorna har svarat med 

en 4:a eller 5:a. Däremot finns det skillnad mellan hur ofta könen ser skyltar de 

inte fullt förstår.  Mängden män som svarat att de väldigt sällan ser skyltar de inte 

fullt förstår är befintligt högre än för kvinnor. 42% av männen har svarat med en 

1:a gentemot 25% av kvinnor vilket är närmare hälften. Utöver det är det relativt 

balanserat mellan könen där det finns fler procent män som svarar med en 4:a eller 

5:a än kvinnorna. På frågan ”Hade du personligen haft intresse av en app som 

hjälper dig förstå regler utifrån parkeringsskyltar? Var det också fler kvinnor som 

hade önskat en applikation med 74% som svarat ja. På männens sida så är det 67% 

som har svarat ja på samma fråga.  

 

 

Signifikanstest Kön 

 
Figur 21 Wilcoxon test på kön 
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I figur 21 så kan resultatet av testet på kön läsas. Eftersom p-värdet är över 0.05 så 

finns ingen signifikant skillnad mellan grupperna.  

4.3 Intervjusvar 

I detta avsnitt så presenteras intervjuresultatet. Avsnittet består av tre delar, dessa är inledning, 

behov & intresse och design av applikation. I inledningen presenteras lite kort om intervjuerna. I 

behov & intresse så beskrivs detta. I design av applikation så beskrivs respondenternas svar 

angående de funktioner som presenterades i intervjuerna samt deras egna idéer och åsikter.  

4.3.1 Inledning 

I studien gjordes 12 enskilda intervjuer. Alla personer som medverkat är anonyma. 

Bland respondenterna så var deras ålder mellan 23 år och 61 år. Variationen var 

stor mellan hur länge de hade haft körkort, spannet var från 4 år till 43 år. Var de 

körde bil skilde sig också. Majoriteten av respondenterna körde ej i större städer 

(Större städer: 75 000 invånare eller mer). Strax under hälften gjorde det.  

 

När man granskar respondenterna och deras körvanor så ser vi att spridningen är 

stor. Vi kan då korrelera intervjusvaren med enkätsvaren angående behovet och 

intresset för en parkeringsapplikation. Detta eftersom enkätsvaren också har stor 

spridning av vilka personer som medverkat.  

4.3.2 Behov och intresse 

 

Behov 

När respondenterna får frågan om de har haft behov av att få parkeringsregler 

förklarade så svarar samtliga att de har haft det. 12 av 12 respondenter svarar ja, på 

en fråga gällandet behovet. En respondent uttrycker:  

 

“Ja, jag har fått flera parkeringsböter på grund av dålig koll, som mest 2 stycken 

på en och samma dag. Ibland handlade det nog lite om att jag inte orkade kolla 

upp skylten men också för att det är svårt att veta exakt vad man ska söka på.. det 

finns ju massvis med trafikskyltar och tilläggsskyltar och jag tycker inte det finns 

något enkelt sätt idag att googla fram en bara. Söker man på parkeringsskylt 

kommer det ju upp för många alternativ och har man då tidsbrist och ska parkera 

så orkar inte jag sitta och titta igenom för att hitta förklaringar. “ 

 

På samma spår med skyltar och svårigheter finns det fler som är inne på, att vissa 

skyltar är svåra att förstå helt. En annan respondent menar på att parkering är det 

svåraste med bilkörningen. En företeelse som två av respondenterna tog upp var att 

om de inte förstår parkeringsskyltarna så väljer de att parkera någon annanstans. 

Hur frekvent behovet uppstår skiljer sig lite mellan respondenterna, de flesta 

nämner att det händer relativt ofta. 
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Enligt Gao et al. (2019) finns det problem med gatuparkeringar, ett problem är 

parkeringsreglerna, att de kan vara svåra att förstå, tyda. Detta stämmer väldigt bra 

med det resultat som studien har kommit fram till. Som resultatet visar så finns det 

ett tydligt upplevt behov av att få parkeringsskyltar förklarade, bland 

respondenterna i intervjuerna. I enkäten visar resultat även där på en tydlig 

indikation att förare inte förstår alla parkeringsskyltar. Över 50% av 93 personer 

svarade 3 eller mer på en skala 1–5 hur ofta de inte förstår en parkeringsskylt. 

Detta visar tillsammans med intervjuerna att det inte är ett undantag eller 

avvikelse, resultat visar starkt på ett behov.  

 

I en annan studie beskriver Abduljabbar et al. (2020) tester som gjorts om 

parkeringsskyltar och förståelse. Resultatet i den studien visar på en låg till 

medelförståelse av parkeringsskyltar. Detta visar på att det testade behovet och det 

upplevda behovet korrelerar med varandra. I en av testerna så var resultatet 50% 

korrekt förstådda skyltar och i vår enkät visade på strax över 50% som ganska ofta 

upplever behovet. Detta ger en högre evidensgrad till vårt resultat.  

 

Varför finns ett påtagligt behov av att få parkeringsskyltar förklarade? Enligt 

Tsakalidis & Tsoleridis (2015); Abduljabbar et al. (2020) så är en av 

anledningarna till problemet en otillräcklig körkortsutbildning. I 

körkortsutbildning som är aktuell idag i Sverige så ska godkända elever kunna 

demonstrera kunskap om vägmärken, i vägmärken inkluderas parkeringsskyltar. 

(Trafikverket, 2021; TSFS 2011:20). Detta kan också vara en faktor i vår studie, 

men inget resultat har visat något om en otillräcklig utbildning. Det som vissa av 

respondenterna har sagt är att parkeringsskyltarna är svåra att förstå, vilket kan 

vara utbildningsrelaterat men det kan också ha att göra med hur skyltarna är 

utformade. 
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Intresse 

Gällandet intresse så fick respondenterna en fråga där de fick beskriva om de hade 

intresse för en applikation som hjälpmedel. Av 12 svar så var det 11 personer som 

tyckte att det hade varit bra med en applikation. Det framgår ett tydligt tema när 

respondenterna beskriver varför och när en applikation hade varit intressant. Tre 

olika respondenter beskriver:  

 

“Ja, om den var enkel och snabb. Ofta när man ska parkera så kanske man gör det 

under lite tidspress” 

 

“Det beror på hur den funkar. Om det bara är att man ska ta en bild och att den 

tolkar skylten så hade det varit intressant. Om jag ska hålla på och scrolla och en 

massa så är det inte intressant.” 

 

“Ja, det hade varit smidigt för att snabbt förstå vad parkeringsskylten innebär.”  

 

I intervjuerna så svarade 11 av 12 att de var intresserade av en applikation som 

hjälper personer att tolka parkeringsskyltar. I enkäten svarade 71% av 93 personer 

att de personligen har ett intresse av en applikation för samma syfte. Genom att 

kombinera dessa resultat så visar det ett starkt intresse av en applikation. Enligt 

Clayton et al. (2020) så finns det en vilja att parkera rätt samt visade det hur 

personer förbättrades av feedback gällande parkering. I vår studie verkar det inte 

vara ett undantag, att så många har intresse tyder på att viljan finns att förstå regler 

därmed kunna parkera rätt.  

4.3.3 Design av applikation 

I detta avsnitt så presenteras resultatet av respondenternas idéer och tankar om de första 

designförslagen som tagits med till intervjuerna. 

 

I detta resultatavsnitt så fick respondenterna utvärdera de 5 designförslag som 

tagits med till intervjuerna (Se kapitel 3.8 för designförslagen). Det första 

designförslag använde en kamera för att skanna parkeringsskyltar. I Det andra 

förslaget användes ett digitalt bibliotek av parkeringsskyltar för att beskriva 

reglerna. I designförslag 3 till 5 används en karta för att beskriva parkeringsregler.  
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Integrerad applikation 

 

Gällande hur personerna i intervjuerna svarade kring en möjlig integration av 

befintlig applikation så var svaren lite olika. Detta syftar då främst till 

applikationer som har som huvudsyfte att betala parkeringar. De flesta av 

respondenterna säger att de helst skulle vilja att den nya applikationen inte är 

integrerad med någon befintlig applikation. Två respondenter uttrycker sig:  

 

“Nej tack, ingen inbyggd. Det känns som det blir komplicerat. “ 

 

“Det är lättare att ha en som är specifik för det syftet, att kunna ta upp den när 

den behövs.” 

 

“...om den skulle finnas i en app som redan existerar kanske jag skulle behöva 

göra många klick, och det känns krångligare.” 

 

Genom att tolka respondenternas svar så vill de ej att applikationen blir svårare, 

eller mer klick för att utföra någon uppgift. Åt det andra hållet så tycker en del att 

även kunna betala parkering hade varit att föredra. Ett alternativ för detta, som en 

respondent förklarade, är att när applikation upptäcker att en avgift krävs så blir 

man vidareskickad, alternativt får upp information om betalningen.  

 

Designförslag ett 

 

I det första förslaget så presenterades respondenterna för en funktion där man 

använder kameran för att ta kort eller skanna skylten och sedan få regler beskrivna.  

Förslaget fick väldigt positiv feedback, där alla tyckte att det var ett bra sätt att få 

informationen presenterad. Två respondenter säger: 

 

“Känns väldigt enkel. Snabb och smidig. Väldigt användbar. Man behöver bara 

skanna skylten så får man svaret. Man får det man vill ha och behöver inte lägga 

mycket tid. “ 

 

“Väldigt naturligt att du tar upp kameran och direkt får ett svar. Enkelt och 

användarvänligt.” 
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En del av respondenterna kom även med förslag som tillägg på grundidén. En 

person säger: 

 

“jag vill att det ska gå snabbt och jag vill att förklaringen ska vara kort och enkel, 

typ “ja, här kan du parkera” eller “nej, här kan du parkera den här tidpunkten” 

och att man kanske kan ha som ett alternativ att man vill läsa mer. Men tror att det 

är en enkel grej som jag skulle uppskatta. och som sagt, ett enkelt svar på frågan 

om jag får parkera eller ej, jag vill inte behöva tolka något och gissa mig fram 

ändå. “ 

 

En annan nämner att en kombination med kamera och en karta där man kan se 

zoner och regler vore bra. Trots allt positivt så framkom det potentiella problem 

med idén. Det kunde vara att skylten som ska fotograferas kunde sitta för långt 

bort eller att det är trafik och tiden inte finns att få ett bra kort på skylten.  

 

Designförslag två 

 

I det andra förslaget så presenteras en funktionalitet där användaren får välja 

skyltar ur ett digitalt bibliotek som den vill få förklarad. Här tycker respondenterna 

också väldigt lika, att det blir krångligt, tar för lång tid och att användbarheten 

minskar. En gemensam term som används är att det blir för många val, och att 

användarna själva måste ta ansvar för att det ska bli rätt. En respondent säger: 

 

“Det blir alldeles för många moment, Det måste vara enkelt. Jag hade föredragit 

något smidigare. “ 

 

En person hade en idé som var bra med denna design. Som komplement till första 

designen där det kan vara svårt att ta kort så vore det bra att ha ett annat sätt som 

backup.   

 

Designförslag tre 

 

I den tredje designen kretsade applikationen kring en interaktiv karta där områden 

med förklarade parkeringsregler finns. Detta förslag bemöttes mestadels positivt. 

Dock såg de flesta detta som ett komplement till den första designen med kameran. 

Flera respondenter såg ett väldigt bra användningsområde för kartan, en 

respondent uttrycker: 

 

“Också en bra idé, speciellt om man i förväg vill leta reda på ett smidigt ställe att 

parkera. Till exempel om man kan välja att parkera inom 3 områden i en storstad, 

då kan man välja det områden med mest fördelaktiga parkeringsvillkor.” 
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De ville att kartan ska kunna förklara regler i förväg för att sedan kunna bestämma 

var de skulle parkera. Detta skulle förhindra att man chansar på någon parkering 

där man får stå kortare tid än vad man behöver. En respondent menade att det 

skulle vara viktigt att kartan alltid var uppdaterad. En annan tyckte det skulle vara 

bra om man såg sin egen position och då lätt kunde se vilken zon man var vid och 

vilka regler som gäller. Om man inte skulle kunna se sin egen position så tyckte 

flera av respondenterna att denna funktion skulle tappa användbarhet. 

 

Designförslag fyra 

 

Det fjärde förslaget är också en karta men i stället för att reglerna finns inlagda så 

får användarna själva lägga in dem. Detta förslag fick väldigt negativ feedback. 

Det var mestadels två saker som var negativt. Det första som många pratade om 

var risken att fel information läggs in, att när vem som helst kan lägga in regler så 

kan de medvetet förstöra för andra. Det andra som respondenterna nämnde var att 

applikationen är ju tänkt till användarna för att lätt och enkelt kunna använda, inte 

att de själva måste lägga ner tid för att få en fungerbar applikation. En respondent 

säger: 

 

“Jag tror det är svårt att lita på eftersom parkeringsregler är väldigt svåra och 

lätt att tolka fel. Kan lätt smyga sig in fel från användarna som gör att du parkerar 

fel om du litar på vad användarna har skrivit.” 

 

 

Designförslag fem 

 

Det femte förslaget är en kombination av förslag 3 och 4. Där det både finns 

inlagda regler samt att användarna kan lägga in själva. En respondent uttrycker: 

 

“...Ja, men hur administrerar man en sådan app? vad är valbart att lägga in och 

vad ska finnas med från början? förstår inte riktigt syftet med en sådan funktion.”  

 

Som personen ovan säger, beskriver vad de allra flesta i intervjuerna tyckte om 

förslaget. Att det är viktigt för användarna att de vet att informationen som 

presenteras i applikationen är validerad och korrekt. Att blanda informationen blir 

osäkert och de flesta tycker att det låter krångligt. En respondent tycker att det här 

förslaget var bättre än det förra, men att det lika gärna kunde bara vara 

administrativt inlagd information. Det finns en positiv sak som flera respondenter 

nämner gällande användar-inlagd information. Det är att de känner att den skulle 

kunna bli ständigt uppdaterad när alla som använder applikation är med och bidrar. 
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Respondentens öppna ord 

 

Här fick alla personer i intervjuerna chansen att fritt diskutera om funktioner eller 

ren design som de tycker vore bra i en parkeringsapplikation. Respondenterna tog 

här upp en del olika förslag, vissa förslag är inte kopplat med vårt fokusområde, 

det vill säga parkeringsskyltar och regler. Andra förslag är kopplade till problemet. 

Ett förslag som dök upp, som flera respondenter var inne på är att få hjälp med 

betalning. En respondent säger:  

 

“Jag skulle kunna tänka mig att om du tar kort på en skylt, och det är 

betalparkering. Då blir man länkad eller hjälpt till att betala parkeringen. Att man 

får den information direkt i appen.” 

 

En annan respondent säger att hen skulle vilja ha en påminnelse, precis som vid 

betalparkering och befintliga applikationer, men istället för parkeringar utan avgift 

där man kanske får stå bara 2 timmar. Flera respondenter är även inne på att ha 

både kamera och karta vore bra, då kan man använda karta för att se platser med 

parkering och vilka regler som gäller. Sedan kamera för att veta specifika regler. 

En respondent har en idé till grundproblemet, att personer har svårt med skyltar, att 

hjälpa till att kartlägga problemet via applikationen. Respondenten uttrycker: 

 

“...Att användaren kan rapportera de mest problematiska genom användardriven 

information. Se vad som ofta söks på och vad användare har problem att förstå. 

Kan använda den informationen för att driva vidare till kommunen/staten om vad 

som folk har svårt att förstå. “ 

 

Gällande design av applikationen så kommenterade de flesta av respondenterna att 

den ska vara enkel. Att man måste förstå direkt man använder den, få klick och 

användbar. En respondent uttrycker: 

 

“...Nej, inte mer än att den bör vara så enkel som möjligt och innehålla typ “JA” 

och “NEJ” och inte lämna så mycket tolkningsförmåga, då tror jag ändå att folk 

kan parkera fel om man ska tolka alla texter och tilläggstexter.” 

 

Gällande presentation av information, som personen ovan nämner, så är det fler 

som tycker att det är viktigt att man genom applikation inte måste tolka regler. Det 

ska finnas alternativ för att få korta direkta svar om man får parkera eller inte. 

Gällande den idén så tycker en respondent att det även ska finnas ett alternativ att 

läsa vad reglerna betyder för sig, så att man kan lära sig för framtida parkeringar. 

En respondent sätter ord på vad de flesta tycker: 
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“Det jag tänker är att det ska vara lättanvänt, lätt att hitta och snabbt att få den 

informationen man vill ha utan att det ska vara svårt att tolka. Enkel och lätt 

information känns viktigt. “ 

 

Shitkova et al. (2015) beskriver hur viktigt det är att en applikation är användbar 

för att inte riskera att användarna överger applikationen.  Enligt Nielsen (1993) så 

innehåller användbarhet lätt att lära, effektiv att använda, lätt att komma ihåg, få 

fel och subjektivt tilltalande. Genom intervjuerna och det respondenterna har 

uttalat sig om så kan vi göra den analysen av att de efterfrågar väldigt hög 

användbarhet. De främsta områden som deras åsikter kopplar samman till är lätt att 

lära, effektiv att använda och lätt att komma ihåg. De använder en del mätbara 

termer, så som snabbt att hitta information och antal moment för att utföra 

uppgiften. Genom analys av svaren så framgår det hur viktigt det är, för de tänkta 

användarna till applikationen, att användbarheten är hög.  
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5 Diskussion 

I detta kapitel så förs en diskussion om resultatet där vi som författare blandar in 

egna tankar. Diskussionen innehåller även en metoddiskussion och förslag till 

vidare forskning. 

5.1 Resultatbaserad diskussion 

 

Varför ett behov finns för att få parkeringsskyltar förklarade är inget vi med hög 

sannolikhet kan säga. Vårt resultat tyder på att det kan vara flera faktorer, likt 

teorin. Dessa faktorer är utbildning och parkeringsskyltarnas utformning. Det kan 

också vara så att utbildningen är bra men att vi som människor glömmer delar av 

den. Detta kan vara ett fall då respondenterna i intervjuerna menade på att när man 

reser bort och därmed parkerar på nya ställen med nya skyltar kan behöva få dem 

förklarade. I det fallet kan det hända att de har haft kunskap om skylten men 

eftersom de inte sett eller haft behovet att förstå den på länge, glömt bort 

kunskapen.  

 

Det är intressant att vi förväntade oss att de som körde mest i större städer skulle 

ha större intresse för en applikation som hjälper tydningen av parkeringsskyltar 

men enligt enkäten så är det tvärtemot. Detta kan bero på att de som kör mycket i 

stora städer måste lära sig tyda skyltar och målgruppen borde i stället vara de 

personer som inte frekvent måste tyda parkeringsskyltar. Detta stöds också av att 

de som mer frekvent parkerar i större städer svarar att de mer sällan blir förvirrade 

av parkeringsskyltar gentemot de som kör mindre i större städer.  

 

Det verkar finnas en hel del män som känner sig väldigt säkra på skyltar men att 

resten känner liknande säkerhet som kvinnor. Vad detta beror på är svårt att säga. 

Om det faktiskt är att det kan det bättre eller sämre har vi inte gjort någon 

forskning på. Oavsett så är det inte troligt att de kommer använda ett hjälpmedel 

om de tror sig kunna det felfritt. 

 

Något som studien inte tar hänsyn till är hur mycket respondenterna kör allmänt. I 

den yngre gruppen kan det vara en hel del studenter eller liknande som inte 

finansiella möjligheten att ha bil och därmed inte kör mycket bil. Det kan vara 

relevant för att även om det är mindre andel av de som kör mycket i större städer 

som känner behovet av en applikation så kan det vara de som hade använt det 

mest. 
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Resultatet av behovs- och intresseanalysen kan generaliseras på grund av att den är 

grundat på en enkät med 93 svarande, där personerna som deltagit varit 

slumpmässiga. Spridningen har även varit stor mellan åldrar och kan jämföras med 

Sveriges population. Gällande spridning av storstadsförare och småstadsförare så 

var även den bra fördelad. Det samma gäller intervjudeltagarna, en bra fördelning 

mellan ålder och förare som kör i både storstäder och småstadstäder. 

Generalisering i denna studie avser främst på nationell nivå. Men eftersom det 

finns mycket tidigare forskning från andra länder som korrelerat med resultatet av 

denna studie så kan kunskapen även användas internationellt, till viss del. 

Parkeringsproblem är ett globalt fenomen och problem att förstå skyltar är inte 

något som bara existerar i Sverige.  

 

Resultatet av intervjuerna demonstrerar vad som är viktigt gällande en 

parkeringsapplikation för tolkning av regler. Respondenternas svar stämmer väl 

överens med varandra och är eniga om att användbarhet är väldigt viktigt. Detta 

stämmer överens med teorin om användbarhet, vilka element som är viktigt för att 

uppnå detta. Genom detta så har designförslaget utvecklats.  

5.2 Metoddiskussion 

En tydlig begränsning med studien är tiden. På grund av detta så kunde inte hela 

utvecklingskedjan fullföljas. Speciellt då studien inte enbart fokuserar på att 

utveckla en design och det data som krävs. Men vi anser att genom att ha 

involverat flera metoder, som enkät för att undersöka behovet och intresset, så ger 

detta mer orsak till att utveckla en design. Studien blir mer komplett och lättare att 

förstå anledningen till att utvecklingen sker och vad den bidrar till.  

 

En annan begränsning gällande datainsamlingen är covid-19. Det har varit väldigt 

svårt att genomföra intervjuer ansikte-till-ansikte, vilket är enligt oss, en fördel för 

att få i gång mer diskussion och potentiellt fler svar. En positiv sak med 

intervjuerna är att genom ett bekvämlighetsurval så fick vi personer som lätt kunde 

vara öppna och lätta att föra diskussioner med.  

 

Enkäten genererade 93 svar och genom att ha en större mängd svar gör det 

betydligt lättare att analysera svaren och ger dem mer förtroende vid en 

generalisering. En nackdel var att i en grupp blev det färre svar, den gruppen var 

personer i åldersspannet 64+.  
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5.3 Vidare forskning  

Ett tydligt område för vidare forskning är utvecklingen av applikationen. Ett 

intressant område för detta är den tekniska biten, en grundfunktion i applikationen 

är att använda kameran för att få regler förklarade. Där finns forskning som kan 

göras, vilket sätt som är det mest optimala för att få funktionen att fungera på bästa 

sätt.  

 

Ett annat område för vidare forskning är behovet av att få skyltar tolkade. I studien 

har vi undersökt detta och fått fram att behovet existerar. Men det finns ett gap och 

det är varför behovet finns och det skulle vara väldigt intressant att undersöka på 

djupet.  
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6 Slutsats 

I detta kapitel så presenteras den slutsats som dragits. Slutsatsen är kopplad till 

studiens frågeställning och presenteras enligt samma ordning.  

 

Existerande Applikationer 

Genom en kartläggning av existerande applikationer inom parkering kunde vi se 

vad de mest använda applikationer hade för funktionalitet. Bland de mest använda 

applikationer hittade vi Parkster, Easypark och Mobilpark. Deras främsta syfte är 

att hjälpa privatpersoner att betala för parkeringar. Applikationerna erbjuder ingen 

funktion för att kunna tolka parkeringsskyltar utan fokus ligger på information om 

vilka tider man får parkera på de områden de ansvarar för. 

 

Behov & Intresse 

Vi har undersökt hur det upplevda behovet ser ut bland personer. Både enkät och 

intervjuer har använts för att samla in data angående ämnet. Slutsatsen som kunde 

dras var att ett stort behov finns för att få parkeringsskyltar tolkade. Strax över 

50% av 93 personer hade ett behov som uppstod, från medel till ofta, på en 

frekvensskala. Av 12 intervjupersoner så svarade samtliga att de någon gång 

upplevt ett behov. Gällande hur behovet skiljer sig mellan grupper så kunde 

slutsatsen dras att det skiljer sig mellan förare som kör ofta i storstäder mot de som 

kör sällan. De som körde sällan i större städer upplevde ett större behov. 

 

Intresset av en applikation som hjälper personer att förstå parkeringsskyltar var 

stort. Av 93 personer så var 71% intresserade av en applikation. I intervjuerna så 

var 11 av 12 personer intresserade. Slutsatsen blir således att ett intresse finns, och 

det är starkt.  
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Det Slutgiltiga Designförslaget  

Det slutgiltiga designförslaget baseras på de semi-strukturerade intervjuerna där 

respondenterna utvärderat de 5 första designförslagen. Svaren från intervjuerna har 

sedan i en analys ställts emot studiens teorikapitel och detta resulterade i den 

slutgiltiga designen. Designen som skapats visar vilken funktionalitet som krävs 

för att kunna presentera information på ett användarvänligt sätt för att skapa nytta 

för användarna. Designen vi har kommit fram med innehåller främst två 

komponenter. Första delen är för att få förklaringar av regler från skyltar. Detta 

sker genom att man använder sin mobilkamera och fotar en skylt och eventuella 

tilläggstavlor. Den andra komponenten är en karta som använder data från 

användarna för att identifiera regler på olika platser när de använder kameran för 

att få förklaring av en skylt.  

 
Figur 22 Slutgiltig design – Vy över kamera 

I figur 22 visas ett exempel av hur det hade kunnat se ut när man använde kameran 

för att skanna en skylt. 
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Figur 23 Slutgiltig design – vy över beskrivning av regler 

I figur 23 visas ett exempel på hur du får en förklaring när du fotat en skylt. I detta 

exempel så får du upp en simplifierad förklaring där du snabbt kan utläsa om du 

får parkera eller ej. Sedan finns även valet att läsa mer info, här beskrivs de 

fullständiga reglerna för alla skyltar med på den fotade skylten. Enligt skylten på 

bilden så får man inte parkera mellan 0–6 på måndag men ska man parkera på en 

onsdag så blir det onödig info. Samma gäller med klockslag. 
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Figur 24 Slutgiltig design - kartvy 

I figur 24 visas ett exempel hur kartvyn ser ut. På kartan visas områden med 

parkeringar och vilka regler som gäller. Datat kommer från användare som skannat 

skyltar och tar denna information tillsammans med platsinformation och lägger 

upp på kartan. Genom en validering så kan inte duplicerad information läggas upp. 

Kartan innehåller även information som inte finns på den aktuella 

parkeringsplatsen, detta kan till exempel vara datumparkering som står på en skylt 

för ett helt område. Ovanför kartknappen finns en knapp för filtrering. Denna 

funktion kan användas för att sortera parkeringar baserat på specifika krav. Dessa 

krav kan till exempel vara att du bara vill se parkeringar som inte innehåller avgift, 

eller parkering som du kan stå 24h.  
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