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Sammanfattning 

Parkeringsböter är en av den vanligaste orsaken till att människor idag utsätts för 

myndighetsutprövning och i många av fallen sker detta på grund av att bilisten haft 

svårt att tyda eller upptäcka parkeringsskylten. Vägar förändras och trafikskyltar 

förnyas och på parkeringar som tidigare varit gratis tas det ut en avgift.  

Vilket resulterar i missförstånd och oklarheter i trafiken. Idag finns det ännu ingen 

lättåtkomlig informationsplats där det går att ta del av sådan typ av information kring 

parkeringsplatser eller de regler som gäller för den specifika plats bilisten befinner sig 

på. Därför har den här applikationen med tillförande databas tagits fram, nämnd 

OK2PARK. 

 

Syftet med applikationen är att underlätta och effektivisera parkering för bilister i 

vilken stad de än befinner sig i. Applikationen innehåller hjälpmedel som motverkar 

parkeringsböter och genom en kartvy kan användaren enkelt se var det finns 

parkeringar i det område den befinner sig i. Med ett enkelt klick får användaren upp 

de regler och en visuell bild av den parkeringsskylt som tillhör den valda 

parkeringsplatsen. Användaren kan även här välja att få en notis till sin telefon om när 

parkeringen går ut. Nyttan med projektet är att minska parkeringsböter och öka 

förståelsen kring parkering och parkeringsplatser för bilister.   

 

  



 

 

Abstract  
Parking fines is one of the most common reasons for people being subjected to 

official testing today and in many cases this happens because the driver has difficulty 

detecting the parking sign. Roads are changing aswell as traffic signs are renewed or 

removed, and on previous parking where its been free to park a fee is now charged. 

Which results in misunderstandings and ambiguities in traffic. Today, there is still no 

easy-to-access information site where you can find such information about parking 

spaces or the rules that apply to the particular location on which you are located. 

Therefore, this application and associated database has been developed, named 

OK2PARK.  

 

The purpose of the application is to facilitate and streamline parking with drivers in 

whatever city they are. The application contains aids that counteract parking fines 

and, through a map view, the user can easily see where there are parking spaces in the 

area and where they are located. With a simple click the user gets the rules and a 

visual image of the parking sign belonging to the selected parking lot. The user can 

also choose to have a note on theirs phone about when the parking lot expires. The 

benefit of the project is to reduce parking fines and increase understanding of parking 

and parking spaces for drivers. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  
Parkeringsbot är en av de vanligaste orsakerna till att människor utsätts för 

myndighetsutprövning. År 2015 drog kommuner runt om i Sverige in cirka  

800 miljoner kronor på parkeringsböter. Många av fallen sker dessutom på grund av 

att bilisten haft svårt att tyda eller upptäcka parkeringsskylten.
1
  

1.2 Problembeskrivning 
Vägar förändras och trafikskyltar förnyas, på parkeringar som tidigare varit gratis tas 

det ut en avgift. Vilket resulterar i missförstånd och oklarheter i trafiken. Det finns 

ännu ingen lättåtkomlig informationsplats där bilisten kan ta del av sådan typ av 

information kring parkeringsplatser samt de regler som gäller för just den plats 

bilisten befinner sig på. Detta problem hade kunnat underlättas med hjälp av 

modernare teknik som hade kunnat finnas tillgängligt i exempelvis mobiltelefoner. 

1.3 Syfte  
Syftet är att genom en applikation med en tillhörande databas ska kunna underlätta 

och effektivisera parkering hos bilister i vilken stad bilisten än befinner sig i. 

Applikationen ska dessutom innehålla hjälpmedel som ska motverka parkeringsböter.  

1.4 Projektmål 
Målet med detta projekt är att i slutet av maj ha tagit fram en testapplikation för att 

kunna få en förståelse om hur den fullständiga applikationen ska fungera.  

1.5 Effektmål  
Effektmålet är att minska onödiga parkeringsböter samt öka förståelsen kring 

parkering och parkeringsskyltar hos bilister i Sverige. 

  

                                                 
1
 Hansson, Viveka. Kalla fakta del 1- En annan sorts parkeringssyndare (TV-program). Stockholm: Tv4. 2016. 

http://www.tv4play.se/program/kalla-fakta?video_id=3502935 (Hämtad 2016-10-27). 
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2 Metod 

2.1 Brainstorming 
Brainstorming är en idégenereringsmetod som är bra att göra vid projektets start. 

Syftet är att hitta nya idéer och utveckla ett kreativt tänkande bland deltagarna.
2
  

2.2 GANTT 
GANTT-schema är en metod som används för att rita upp en tidsplan i ett projekt.  

I ett GANTT-schema tas varje aktivitet inom projektet upp. Aktiviteterna fördelas på 

enskilda rader där kolumnerna är tidsaxeln. Detta för att få en bra överblick över 

projektet och hur lång tid varje aktivitet beräknas ta.
3
  

2.3 Kvantitativ marknadsundersökning 
En kvantitativ marknadsundersökning görs vanligen över telefon, post eller internet 

och utförs på en större grupp människor. I en kvantitativ marknadsundersökning är 

svaren inte lika nyanserande eller exakta som vid personliga intervjuer.
4
  

På Google formulär går det att snabbt skapa enkla och funktionella formulär som 

sedan kan delas till allmänheten via en url-länk. Undersökningen medför ett resultat 

av respondenter både inom och utanför målgruppen. Svaren sammanställs sedan 

snyggt och automatiskt i ett nytt formulär.
5
 Därefter analyserades svaren i 

ordningsföljd för att se om det finns något behov på marknaden.  

2.4 SWOT- analys 
SWOT står för engelskan strengths, weaknesses, oppertunities and threats vilket på 

svenska kan översättas som styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Denna analys 

används för att få en strategisk översyn över projektet, det vill säga vilka faktorer de 

kan utnyttja för sin utveckling och vilka faktorer det behöver förbättra och se upp 

med. Denna analys har vanligtvis en utgångspunkt från en brainstorming där personer 

kommer med kloka synpunkter på verksamheten.
6
 

2.5 Riskanalys 
En risk är något negativt som kan inträffa och som, om den gör det, kan påverka 

verksamheten negativt. Därför är det viktigt att eliminera riskerna. Dock kan en risk 

också innebära möjligheter för projektet. För att effektivisera arbetet rangordnades 
riskerna med avseende på konsekvenserna genom en riskanalys. En riskanalys är ett 

sätt för att mäta olika riskfaktorer och se inom vilka områden riskvärdet får ett 
mätvärde över en viss gräns. Om riskvärdet överskrider gränsen bör denna risk 

åtgärdas.
7
  

  

                                                 
2 Brainstorming. foreningsresursen.fi 2016. 

http://www.foreningsresursen.fi/foreningsarbete/metoder/brainstorming/ (Hämtad 2016-11-14). 

3 GANTT-schema. Projektmallar.se 2016. http://www.projektmallar.se/gantt-schema (Hämtad 2016-11-14).  
4 Peter Berg. Hur gör man en marknadsundersökning 2017. http://www.kurios.se/rad-och-tips-for-

framgang/enkater/hur-gor-man-en-marknadsundersokning/ (Hämtad 2017-01-23).  
5 Google formulär. Skapa fina formulär. https://www.google.se/intl/sv/forms/about/ (Hämtad 2017-01-26). 
6 SWOT-analys. Projektmallar.se 2016. http://www.projektmallar.se/swot-analys (Hämtad 2016-11-14). 
7 Riskanalys. Projektmallar.se 2016. http://www.projektmallar.se/riskanalys (Hämtad 2016-11-14). 
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2.6 Kvalitativ marknadsundersökning 
Kvalitativa marknadsundersökningar ställs specifikt till en viss målgrupp i detta fall 

bilister. Undersökaren går ofta in på djupet i sina frågeställningar för att få en mer 

detaljerad förståelse om varför konsumenter tänker, agerar och tycker på att visst sätt.
8
 

Därefter sammanställs och analyseras svaren noggrant för att få en bra överblick på 

vad målgruppen söker hos produkten.  

2.7 Invisionapp 
Invasionapp är en plattform som kan användas för att enkelt ta fram en prototyp av en 

applikation. Genom att ladda upp egendesignade bilder på plattformen av 

applikationens utseende kan bilderna sammankopplas genom enkla kommandon för 

att demonstrera hur applikationen kommer vara uppbyggd och dess funktioner. Detta 

underlättar framtagning av applikationer och gör det lättare att få en överblick om hur 

applikationen kommer se ut och fungera utan att använda kodning.
9
 

2.8 Webnode.se 
Webnode är en plattform där det gratis går att skapa sin egen hemsida utan kodning. 

Med enkel redigering kan hemsidans design och uppbyggnad anpassas utifrån egna 

bilder, färger och texter. 
10

 

2.9 Canvas  
Canvas modellen är en ontologi som används för beskriva affärsmodeller och den ger 

en bild av företagets olika delar och beroenden. På ett snabbt sätt kan en grupp 

tillsammans komma fram till den nuvarande verksamhetens logik samt arbeta med att 

utveckla alternativa modeller. Vid tillämpning av denna metod utgås det från en mall 

med nio stycken begrepp: kundsegment, värdeerbjudande, distributionskanaler, 

kundrelationer, intäktsströmmar, nyckelresurser, nyckelerbjudande, nyckelpartners 

och kostnadsstruktur.
11

 Därefter används post-it lappar för att beskriva faktorerna 

inom företagets affärsmodell.  

2.10 FMEA 
FMEA står för Failure Mode Effect Analysis och är ett verktyg som användas i ett 

tidigt stadie av projektprocessen för att identifiera potentiella fel, orsaker och effekter 

som kan uppkomma och varför de uppstår. Dessa fel kan påverka både processens 

effektivitet och produkterna som tillverkas, med ökade kostnader och försämrad 

kvalitet som följd. Det är viktigt att vara medveten om att vissa fel kan få större 

konsekvenser än andra, därför sätts ett risktal ut.
12

 

 

Risktal fås ut genom att multiplicera: 

o Felsannolikhet: Hur stor är sannolikheten att det inträffar, 1-10. 

o Allvarlighet: Hur allvarligt är det om de skulle inträffa, 1-10. 

o Upptäcktssannolikhet: Hur stor är sannolikheten det upptäcks innan det når ut, 

1-10. 

                                                 
8 Peter Berg. Hur gör man en marknadsundersökning 2017. http://www.kurios.se/rad-och-tips-for-

framgang/enkater/hur-gor-man-en-marknadsundersokning/ (Hämtad 2017-01-23). 
9 Invisionapp. Deisgn better. Faster. Together. https://www.invisionapp.com/ (Hämtad 2017-01-26). 
10 Webnode. Skapa din egen hemsida gratis. https://www.webnode.se/ (Hämtad 2017-04-10). 
11

 Martin Börjesson. Affärsmodellsanalys. http://www.futuramb.se/?page_id=1029 (Hämtad 2017-02-01) 
12 Failure Mode Effect Analysis. asq.org 2016. http://asq.org/learn-about-quality/process-analysis-

tools/overview/fmea.html (Hämtad 2016-11-14). 
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3 Val av projektmodell  
För genomförande av projektet valdes en projektmodell. Detta val för att få en 

övergripande bild av arbetssättet under projektet.  

3.1 Lean Production Development  
Lean Product Development förkortas till LDP och är främst inriktad på ”need-driven” 

utveckling, alltså något som verkligen behövs. Användningen av denna modell är 

flexibel och noggrann. Den sker under en längre period och har en segare process.  

I metoden fokuseras det på processen inte resultatet och arbetet är förutsebart. 

Produktspecifikationen växer fram under projektet gång vilket gör att produkten kan 

nå nya marknader. Modellen inriktar sig på snabb produktutveckling.
13

 

3.2 Dynamic Product Development 
Dynamic Product Development förkortas till DPD. I en denna process växter kraven 

på produkten fram under projektets gång vilket gör att produkten kan nå nya 

marknader. Processen är snabb och sker under en kortare period. I modellen är faserna 

inte fasta utan dem ändras konstant och det behöver inte ske i någon bestämd ordning.  

Planeringen görs i grova drag och på mycket kort sikt. Modell syftar på att försöka 

variera mellan olika arbetsuppgifter för att öka den kreativa förmågan hos folk. Även 

denna modell inriktar sig på snabb produktutvecklingen men tillskillnad från LPD är 

modellen lite mindre flexibel och omfattar aspekter från wish/want till försäljning och 

produktion.
14  

3.3 State-Gate 
State-Gate är en projektmodell som innebär att ett initiativ eller ett projekt delas upp i 

olika etapper eller faser, åtskilda av grindar. Det är besluten i projektet som är 

förutsättningen för att en ny grind ska öppnas så en ny fas kan påbörjas men det krävs 

också ett godkännande av ledningen för att komma vidare, vanligtvis. Beslutet 

grundas på den information som finns tillgänglig vid tidpunkten, inklusive  

business case, riskanalys och tillgången till nödvändiga resurser av exempelvis 

pengar, människor med rätt kompetens.
15

  

3.4 Vald projektmodell 
Den valda modellen för projektet är DPD då den inriktar sig på snabb 

produktutveckling vilket passar i dagens samhälle då marknaden förändras snabbt. 

Detta resulterar i att produktlivscykeln blir kortare och därför måste behovet täckas 

fortare än vad det tidigare gjort för att inte förlora pengar. Tillskillnad från LPD 

sträcker sig DPD under en kortare period och processen är snabb vilket passar bättre 

till detta projekt. Gruppen ser också ett problem i att använda sig utav State-Gate där 

faserna bör ske i en specifik ordning. Att istället kunna variera faserna utefter behov 

anses vara mer lämpligt för projektet. Slutligen anser gruppen att en variation av 

arbetsuppgifter bidrar till ett mer effektiv och simulerande arbetssätt. 

 

  

                                                 
13 Holmdahl, Lars. Lean Product Development På Svenska. 1.8 uppl. Sweden, www.larsholmdahl.com, 2010. 
14 Holmdahl, Lars. Product Development 2016-08-26. http://www.larsholmdahl.com/product/pdstrategies.html 

(Hämtad 2016-11-14). 
15 State-Gate. Product Development Institute Inc. 1996-2016. http://www.prod-dev.com/stage-gate.php (Hämtad 

2016-11-14). 
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4 Teori och referenser 

4.1 Skyltning av vägmärken  
För att förmedla ett tydligt budskap till trafikanten gäller det att vägmiljöer och gator 

är konsekvent utformade. Viket ger goda förutsättningar för att förstå helheten av 

vägmärkena. Nedan följer rekommendationer får vägverket av ett vägmärkes innehåll. 

  

Vägmärkets primära krav är:
16

 

o Synlighet 

o Läsbarhet 

o Systematik 

o Logik 

o Inte större än undgängligt. 

 

Vägmärkets uppgift är:
17

 

o Reglera och skapa förutsättningar för resan 

o Visa vägen till orter och mål längs vägen 

 

Systemkravet är:
18

 

o Skylta inte mer än nödvändigt 

o Skapa kontinuitet 

o Vara konsekvens (typsnitt, gemener/varelser eller bara varelser) 

o Skapa sammanhang 

  

Det gäller att placera och montera vägmärken med stor omsorg för att bidra till ett 

fungerande visuellt helhetsintryck eftersom att trafikanter idag utsätts för en mängd 

konkurrerande budskap. Andra faktorer som spelar in är vägmärkenas storlek, antal 

och inbördes ordning, färg och form på skyltbärare, övrig utrustning samt valet av 

skyltarnas placering.  Ofta är symboler och färger på trafikskyltar en inarbetad 

funktion som i hög grad styrs av Vägmärkesförordningen 1978:1 001 och vägverkets 

författningssamling VVFS.
19

 

 

  

                                                 
16 Sektion Utformning av vägar och gator. Vägar och gators utformning. VV Publikation. 2004. s.30 
17 Sektion Utformning av vägar och gator. Vägar och gators utformning. VV Publikation. 2004. s.30 
18 Sektion Utformning av vägar och gator. Vägar och gators utformning. VV Publikation. 2004. s.31 
19 Sektion Utformning av vägar och gator. Vägar och gators utformning. VV Publikation. 2004. s.31 
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4.2 Parkeringsbranschen  
Vid säsongsstarten av Kalla Fakta som sändes på TV4, (16-08-06) lyder 

beskrivningen ”Kalla Fakta granskar parkeringsbranschen där parkeringsböter blivit 

en kassako för svenska kommuner. De flesta bilister försöker göra rätt men otydliga 

skyltar skapar parkeringsfällor där parkeringsvakterna lappar på löpande band”.
20

  

Ett exempel som tas upp i programmet är en parkering som finns i Solna. Där finns 

det en parkeringsficka som är lämpad för två fordon. Problemet är att det inte finns 

någon skyltning om vad som gäller på platsen utan den tillhörande skylten är placerad 

en kilometer bort från platsen och den visar på att det råder parkeringsförbud i 

området. Trots att parkeringsfällan under år 2015 drog in runt 20 000kr i 

parkeringsböter var det ingenting som kommunen valde att lägga stor vikt i och 

kommunen fortsatte att bötfälla bilar på platsen. Därför går det inte alltid att lita på att 

alla kommuner följer de primära kraven som ställs från vägverket.  

 

I programmet tar dem även upp problemet om att många har svårt att tyda 

parkeringsskyltar vilket kan leda till missförstånd och eventuellt en parkeringsbot. 

Parkeringsbot är en av de vanligaste orsakerna till att utsättas för myndighetsutövning 

och det är få företeelser som väcker så starka känslor. Under 2015 kom det in över  

30 000 överklaganden av kommunala parkeringsböter till polismyndigheterna vilket 

visar på att många personer anser att det själva inte brutit mot parkerings reglerna 

dock kan detta också bero på mygelöverklagning.
21

 Detta är ett problem som hade 

kunnat undvikas. Att snabbt kunna hitta information och regler i en applikation för 

just den parkeringsplats bilisten befinner sig på hade kunnat minska problemet.  

Vilket hade bidragit till färre överklaganden och mindre missförstånd. Därav hade 

parkeringsböter minskat.   

                                                 
20 Hansson, Viveka. Kalla fakta del 1- En annan sorts parkeringssyndare (TV-program). Stockholm: Tv4. 2016. 

http://www.tv4play.se/program/kalla-fakta?video_id=3502935 (Hämtad 2016-10-27). 
21 Hansson, Viveka. Kalla fakta del 1- En annan sorts parkeringssyndare (TV-program). Stockholm: Tv4. 2016. 

http://www.tv4play.se/program/kalla-fakta?video_id=3502935 (Hämtad 2016-10-27). 
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5 Utvecklingsprocessen 

5.1 Brainstorming  
Projektet inleddes med en brainstorming. Det diskuteras kring hur problemet som 

framkommit skulle lösas, vilka forum som ansågs vara möjliga och därefter 

värderades deras för- respektive nackdelar. De forum som ansågs vara mest relevanta 

var att ta fram en hemsida eller en applikation. Men projektgruppen kom snabbt fram 

till att de forum som var mest aktuell och ansågs ligga rätt i tiden var att ta fram en 

applikation med en tillhörande databas med tanke på ändamålet.  

 

Efter att gruppen bestämt att en applikation skulle tas fram påbörjades en 

brainstorming kring namn på applikationen. Olika ord inom parkering och trafik 

sammansattes för att hitta ett unikt och utmärkande namn. Efter många olika förslag 

enades projektgruppen om att applikationen skulle heta OK2PARK.  

5.2 Tidplan 
För att projektgruppen enkelt skulle kunna strukturera upp arbetet gjordes ett  

GANTT-schema för att få en överblick av vad som skulle göras under projektets 

gång. Schemat delades in i aktiviteter över tid, som i detta fall valdes till månader. 

Detta för att det inte ansågs vara genomförbart att planera veckovis under en så pass 

lång period. Schemat användes för att få ett helhetsintryck av projektet. Vilket gjorde 

att gruppen enkelt kunde avläsa om vad som har och bör göras respektive månad.  

Se bilaga 1 för GANTT-schema.   

5.3 Kvantitativ marknadsundersökning  
Efter valet av att ta fram en applikation uppkom nya frågeställningar kring utseende, 

vad applikationen skulle innehåll och hur finansiering skulle ske. Projektgruppen 

börja skissa på prototyper och diskuterade vilka funktioner som ansågs relevanta. Men 

fanns det ett behov på marknaden?  

 

En kvantitativ marknadsundersökning gjordes för att se om det fanns ett behov på 

marknaden av en applikation. Enkäten publicerades offentligt via Facebook och 

svaren sammanställdes sedan i ett antal diagram. Det var totalt 168 personer som 

deltog och dem befann sig i ett åldersspann från 15 år och uppåt, 65 % kvinnor och 35 

% män. Från undersökningen kunde det dras en slutsats om att majoriteten av dem 

svarande någon gång fått en parkeringsbot och anledningen till det är väldigt 

varierande men en vanlig orsak är att bilisten glömt bort tiden. 

  

Osäkerhet kring parkeringsskyltar och deras betydelse framkom också från 

undersökningen. Det var ungefär hälften av de svarande som brukar glömma flytta 

bilen på tidsbegränsade parkeringar och majoriteten upplever att det är svårare att 

parkera i centrum än utanför. Utifrån detta kunde det dras en slutsats om att det finns 

ett behov på marknaden. Se bilaga 2 för resultat av den kvantitativa-

marknadsundersökningen. 
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5.4 SWOT-analys 
En SWOT-analys har genomförts, se bilaga 3. Detta för att identifiera applikationens 

styrkor, svagheter, möjligheter och hot. De styrkor som är utmärkande för OK2PARK 

är att applikationen har en stor målgrupp och att konkurrensen på marknaden är 

relativt liten. Applikationen kommer ha nya funktioner som kommer göra den 

konkurrenskraftig gentemot konkurrenterna. Dock finns det hot av att konkurrenter 

och idétjuvar tar efter OK2PARKS unika egenskaper eller att användarna väljer att 

använda andra informationsplatser så som hemsidor, lagböcker eller likande 

applikationer.  

 

De svagheter som valts ligger i grund utifrån gruppens kompentens. Osäkerhet kring 

om informationen kring parkeringsplatser, regler och bilder inte går att applicera till 

applikationen. Gruppen har inte tillräckligt med kunskap för att ta fram applikationen 

på egenhand och är därför beroende av utomstående expertis. Det är dessutom mycket 

kostsamt att ta fram en fullt fungerande applikation och det krävs underhåll och 

fortsatt utveckling för att hålla applikationen i funktion. För OK2PARK finns det en 

stor marknad och stora utvecklingsmöjligheter av applikationen men det gäller att 

vinna marknadsandelar för att fortsätta vara konkurrenskraftig och ledande på 

marknaden. 

5.5 Riskanalys 
För att lokalisera och identifiera risker på applikationen och arbetet av framtagningen 

har en riskanalys genomförts, se bilaga 4. Där togs både risker och riskhantering upp. 

De risker som ansågs vara mest allvarliga vid inträffande var att den planerade 

informationen kring parkeringsplatser, regler och bilder inte går att applicera till 

applikationen och att buggar förekommer. Dessa risker föll utanför gruppens 

kompentens och måste vid inträffande lösas av expertis inom området.  

5.6 FMEA 
Projektgruppen utgick från en mall där låga risktal accepteras utan åtgärder medan de 

fel som har för högt risktal måste åtgärdas snarast eller omedelbart. En utvärdering 

gjorde sedan på samma sätt med åtgärderna inräknade. Åtgärderna ska göra att 

risktalet för felet minskas i värde och blir acceptabelt.
22

 Se bilaga 5 för FMEA.  

  

                                                 
22 Nancy R. Tague´s The Quality Toolbox, Second Edition, ASQ Quality Press, 2004.   
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5.7 Kvalitativ marknadsundersökning  
Senare i projektet gjordes en kvalitativ marknadsundersökning för att få djupare 

förståelse om vad dem framtida användarna faktiskt sökte i sådan typ av applikation. 

Det var totalt 15 personer som deltog, åtta kvinnor och sju män i åldrarna 20-70 år. 

Svarsblankett ligger bifogad, se bilaga 6. Utifrån undersökningen framkom nya idéer 

kring hur applikationen hade kunnat fungera och vilka funktioner och finesser som 

ansågs vara mest efterfrågade. Det var många som hade velat att applikationen ska 

innehålla regler som gäller för respektive parkeringsplats och att det ska gå att se vart 

det finns lediga parkeringsplatser och hur många parkeringsplatser som är lediga i 

exempelvis parkeringshus och likande. En av frågorna i undersökningen var hur 

mycket användaren hade kunnat vara beredd att betala för en sådan typ av applikation 

och svaren blev allt ifrån 0-100kr men majoriteten hade kunnat tänka sig att betala för 

den. En idé som uppkom var att stat och kommun hade kunnat stå för avgiften.    

 

Mycket av det som användarna efterfrågar finns idag i olika applikationer men de 

flesta är inte medvetna om det. En orsak kan vara att användaren inte vill eller orkar 

använda sig av fler applikationer än en och missar därför funktioner som hade kunnat 

underlätta vardagen. Detta var även ett önskemål från en av de svarande, att alla dessa 

olika funktioner ska finnas samlat i en och samma applikation. Utifrån 

undersökningen ansåg gruppen att det är viktigt att marknadsföra applikationen väl så 

att potentiella användare blir medvetna om vad som finns på marknaden och hur det 

kan underlätta deras vardag. Sedan kan projektgruppen även se att det finns behov av 

att ha alla funktioner samlade i en och samma applikation.   

5.8 Förstudiemedel 
För att kunna tillverka en applikation krävs kapital. Därför tog projektgruppen kontakt 

med Johan Norinder på Almi. Almi’s vision är att skapa möjligheter för alla 

bärkraftiga idéer och få företag att utvecklas. De erbjuder rådgivning, lån och 

riskkapital i företagandets alla faser, från idéer till framgångsrika företag.
23

 Hos Johan 

berättade projektgruppen om idén med OK2PARK och det diskuterades även om 

utvecklingsmöjligheter. Efter mötet tog Johan upp förslaget hos hans medarbetare och 

de bestämde att de ville stödja projektet med 15 000kr. Utifrån detta kunde projektet 

vidareutvecklas på en ny nivå, vilket skapade stora förutsättningar och ledde projektet 

framåt. 

  

                                                 
23 Om Almi. Almi.se. http://www.almi.se/Om-Almi/ (Hämtad 2017-04-03).  
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5.9 Invision 
Nästa steg i projektet var att ta fram en skiss på applikationens utseende. Efter en tids 

skissande för hand av hur layout och uppbyggnad av applikationen skulle se ut 

gjordes mer noggranna och verklighetsbaserade skisser i Power Point på datorn.  

Med hjälp av former, textrutor och infogade bilder togs önskad design fram och en 

prototyp av applikationen byggdes upp genom ett antal olika sidor som symboliserade 

de olika skärmbilderna som senare skulle användas för navigering inom 

applikationen. Dessa skärmbilder laddades sedan upp i Invision där funktionen  

”Build Mode” användes för att få en verklig uppfattning om hur den färdiga 

applikationen sedan skulle fungera. Frågeställningar som fick tas ställning till vad när 

användaren skulle länkas till en ny sida i detta fall en ny bild, skulle det vara genom 

en enkel nuddning eller krävde det att användaren svepte sitt finger över skärmen för 

att kopplas vidare. Exempelvis om användaren gjorde en enkel nuddning på ”meny” 

symbolen på ena sidan skulle personen länkas till bilden meny där fler val kunde 

göras. Det var en tidskrävande process då det under tiden dök upp nya idéer och 

finesser som krävde nya bilder från Power Point. Det var också ett flertal bilder som 

behövde redigeras för att applikationen skulle fungera som önskat. När prototypen i 

Invision var färdig börjande sökandet efter en samarbetspartner som kunde hjälpa 

projektgruppen att ta fram applikationen. Nedan ses en överblick på de skisser som 

gjorts i Power Point. För alla bilder, se bilaga 7. 

Bild 1, Kartvy. Bild 2, Parkeringsinformation. Bild 3, Ställ in notis 
 

Bild 1, Kartvy med vägbeskrivning till parkering. Bild 2, Lägg till nytt fordon 
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5.10 Applikationsutveckling 
Efter en tids sökande efter samarbetsparter kom projektgruppen i kontakt med Dobus, 

ett relativt nystartat företag som är en digitalbyrå av applikationsutvecklare, 

webbutvecklare och digitala designers.
24

 Projektgruppen bestämde möte för att visa 

prototypen i Invision så att Dobus fick en inblick i applikationens utseende och 

funktion. På mötet bestämdes att Dobus skulle ta fram en testapplikation med 

tillhörande databas, för de pengar projektgruppen fick i bidrag av Almi.
25

 

Testapplikationen är en prototyp av den fullständiga applikationen. Alltså finns den 

inte ute för allmänheten men ska in princip fungera som den fullständiga 

applikationen. 

 

För att Dobus skulle kunna ta fram en testapplikation krävdes en del underlag. 

Eftersom det var en begränsad budget och tidsplan bestämde projektgruppen att 

testapplikationen endast skulle innehålla parkeringar i närområdet kring Högskolan i 

Halmstad. Projektgruppen fick gå runt och markera ut alla parkeringar som fanns på 

en karta med respektive parkeringsregel. Tillhörande koordinater togs också fram 

(longitud, latitud) för varje plats som Dobus sedan använde för programmeringen. Se 

bilaga 8 för allt underlag som skickades till Dobus, 

 

Detta gjordes för att Dobus enkelt skulle kunna programmera in alla parkeringar med 

tillhör regler. Projektgruppen tog även kort på alla dessa parkeringar så att användaren 

sedan i applikationen enkelt ska kunna se att dem befinner sig på rätt parkering. Detta 

också för att minska missförstånd. När allt sammanställts så skickades detta till Dobus 

så att de kunde sätta igång med programmeringen. För att projektgruppen skulle 

kunna följa programmeringsperioden hade projektgruppen möjlighet att följa 

applikationens utveckling genom applikationen TestFlight.
26

 Genom TestFlight fick 

projektgruppen en inbjudan av Dobus till att ladda ner testapplikationen och kunde 

genom den se direkt när något nytt hade hänt i applikationen. Detta gjorde de enkelt 

att följa utvecklingen och om något blev fel eller som projektgruppen inte ville ha det 

kunde detta återkopplas direkt till Dobus. Dock uppstod inga missförstånd 

sinsemellan och hela programmeringsprocessen gick utan problem.  

  

                                                 
24 Vår verktygslåda är djup, välorganiserad och redo att användas. Dobus.se. https://dobus.se/projekt (Hämtad 

2017-05-03). 
25 Rådgivning, lån och riskkapital. Almi.se. http://www.almi.se/ (Hämtad 2017-05-03).  
26 TestFlight. iTunes.apple.com. https://itunes.apple.com/se/app/testflight/id899247664?mt=8 (Hämtad 2017-05-

03). 
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6 Produkten – OK2PARK 
Produkten som tagits fram är en testapplikation, en så kallad prototyp av den 

fullständiga applikationen. Alltså kommer den inte finnas ute för allmänheten men ska 

in princip fungera som den fullständiga applikationen. Nedan finns bilder med 

tillhörande beskrivning för att förklara applikationens funktion. Eftersom det inte 

funnits någon lättillgänglig plats där bilister kan ta del av information kring parkering 

och parkeringsregler som gäller för en specifik plats har nu OK2PARK löst det 

behovet. Syftet med projektet var att minska parkeringsböter och öka förståelsen kring 

parkering och parkeringsplatser för bilister vilket applikationen gör då den på ett 

enkelt och smidigt sätt visar och förklarar detta.    

6.1 Startsida 
 

Applikationen innehåller en översiktskarta över området där användaren befinner sig 

i, detta kommer ske genom Apples egna karta. Genom applikationen ska användaren 

kunna se tillgängliga parkeringar i området och vart de finns genom de droppformade 

orangea symbolerna. Därför kommer användaren inte längre behöva köra runt och leta 

efter parkeringsplatser. 

Bild, Startsida 
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6.2 Mina fordon 
På mina fordon finns det möjlighet till att lägga till fordon genom att skriva in 

registreringsnumret. Användaren ska också här kunna välja en tillhörande färg så att 

användaren inte riskerar att blanda ihop sina fordon med varandra.  

Bild 1, Översikt på fordon. Bild 2, Lägg till fordon.  
 

6.3 Parkera bil/köp biljett  
När användaren hittat en lämplig parkering, så trycker användaren på den valda 

parkeringen och ser då en meny som beskriver de specifika regler som gäller för den 

valda parkeringen. Här finns det också möjlighet till att se den parkeringsskylt som 

gäller för platsen. Användaren kan också här aktivera en påminnelse som skickas som 

en notis till användarens telefon om när fordonet måste flyttas. 

Bild 1, Översikt med regler. Bild 2, Parkeringsskylt. Bild 3, aktivera påminnelse. Bild 4, Påminnelse. 
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6.4 Vägbeskrivning  
När användaren sedan vill hitta tillbaka till sitt fordon finns en funktion där 

användaren klickar på sitt parkerade fordon och sedan ”hitta hit”. Då får användaren 

upp en vägbeskrivning med den snabbaste vägen tillbaka igen. Detta kommer medföra 

att användaren slipper springa runt och leta efter sitt fordon vilket är bra för de 

personer som har en tendens till att glömma bort vart sin parkerade bil är.  

 

Bild 1, Grön symbol för parkerat fordon. Bild 2, Meny översikt. Bild 3, vägbeskrivning. 
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6.5 Hemsida 
Som användare ska det vara enkelt att kunna läsa om idén och applikationen men det 

ska även gå att ställa frågor och dylikt. Därför har en hemsida tagits fram med hjälp 

av webnode.se. Med egna färger, bilder och texter har en hemsida skapats.  

På hemsidan finns det fyra alternativ i menyraden: 

o Hem – Här beskrivs bakgrunden till varför applikationen tagits fram. 

o Applikation – En beskrivning om applikationens uppbyggnad och funktioner 

med tillhörande bilder. 

o Om oss – En kortfattad beskrivning om oss och projektet. 

o Samarbeten – Här presenteras de samarbeten som pågått under projektets 

gång. 

o Kontakt – Ett kontaktformulär samt en kartvy om vart projektgruppen sitter 

och arbetar.  

 

Länk till hemsida: http://ok2park5.webnode.se/  

Bild 1, Hem Bild 2, Applikationen. 

 

Bild 1 Om oss. Bild 2, Samarbeten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild, Kontakt  



 

 16 

6.6 Marknaden 
Applikationen ska hjälpa bilister med att hitta parkering samt hur de ska parkera på 

just den specifika platsen bilisten befinner sig på. Detta innebär att de potentiella 

kunderna för OK2PARK är personer som befinner sig i trafiken samt är ägare till en 

smartphone. Kunderna till applikationen måste kunna avsätta tid för användning och 

vara villiga att parkera korrekt. Från de kriterier som ställs finns det en bred potentiell 

marknad. 
 

Det fanns dock liknande företag inom branschen där fokus ligger på kartläggning av 

parkeringsplatser samt betalning för parkering. Det OK2PARK skiljer sig från 

konkurrenterna är att applikationen ska öka förståelsen kring parkering och 

parkeringsregler hos bilisten vilket i sin tur ska minska parkeringsböter. En annan 

fördel är att en påminnelse kan sättas för att undvika att glömma bort tiden vilket 

visade sig vara ett problem enligt den kvantitativa marknadsundersökningen. Det 

resultat gruppen fick ut av detta var att det fanns potential på idén och valde att 

fortsätta arbeta vidare med applikationen.   

6.7 Canvas 
Vid framtagningen av Canvas-modellen togs det hjälp av Niclas Wahlström, som 

arbetar på företaget Zatzang i Göteborg. Detta för att få hjälp med av någon utifrån 

som är mer insatt inom området och vet hur en produkt som OK2PARK ska nå ut till 

marknaden. Tillsammans diskuterades projektets för- och nackdelar och vad som bör 

prioriteras inom projektet för att komma runt konkurrenter och deras produkter. Sedan 

hur produkten ska marknadsföras och hur den ska generera i vinst. Någon signifikant 

som kom fram var förståelsen kring vikten av att specificera sitt projekt och fokusera 

på de delar som ansågs vara mest relevanta enligt projektgruppen. Se bilaga 9 för 

fullständig Canvas.  

6.8 Marknadsplan 

6.8.1 Nå ut på marknaden 
För att nå ut på marknaden och de potentiella användarna är det viktigt att 

marknadsföra sig väl. Under vägen har det diskuteras kring hur det kan göras på bästa 

sätt. Gemensamt med Nicklas Wahlström på Zatzang gjordes en Canvas, se ovan. Där 

analyserade de alternativ som fanns för OK2PARK. Lämpliga kanaler för 

marknadsföring av en sådan produkt kan vara genom mobilannonser på både  

Google play och App Store. Genom det nås en stor målgrupp och annonsen blir 

tillgänglig för alla som har tillgång till en smartphone. En annan kanal som 

diskuterades var reklamblad vid parkeringsplatser. Där finns potentiella användare för 

applikationen då personer som rör sig vid parkeringar ofta har parkerat en bil och 

kanske därför är i behov av OK2PARK. Ett annat sätt att väcka uppmärksamhet hos 

användarna ansåg Nicklas vara att ha personer som klär ut sig till parkeringsvakter 

men som kommer med ett snällt budskap. Det kan exempelvis vara ett reklamblad för 

OK2PARK likande en parkeringsbot. Dock finns det en risk att det kan få motsatt 

effekt och leda till att folk blir irriterade då de förmodar att det fått en parkeringsbot. 

Därför är det viktigt att det finns olikheter så personerna förstår direkt att det är ett 

reklamblad och inte en parkeringsbot.  
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Ännu ett sätt att nå ut på marknaden är att genom kommuners hemsidor ha så kallade 

Widgets. De vill säga att dem får tillgång till den kartvy med parkeringar som finns i 

kommunen genom OK2PARK, gentemot betalning. På detta sätt kan potentiella 

användare få syn på applikationen när dem besöker kommunens hemsida och 

förhoppningsvis väljer dem att ladda ner och använda den. Genom att kommunen 

väljer att använda sig av OK2PARK´s tjänst får dem alltid en uppdaterad och korrekt 

översikt av de parkeringar som finns. Ett annat alternativ som dykt upp i efterhand är 

marknadsföring genom radio. Personer lyssnar ofta på radio när dem befinner sig i en 

bil, därför ansågs det relevant då det nås ut till en stor målgrupp. Se bilaga 10 för 

budget för marknadsföring.  

6.8.2 Behålla kunder 
När OK2PARK väl kommit ut på marknaden gäller det att hålla kvar sina användare. 

Det är lika viktigt om inte viktigare att vårda om de aktiva användarna som det är att 

hitta nya. Därför är det viktigt att ständigt hålla applikationen uppdaterad och se till 

att eliminera buggar. Det gäller även att hänga med i utvecklingen både i den digitala 

och verkliga världen. Till exempel när nya programuppdateringar på smartphones 

uppkommer eller när nya parkeringar uppstår ska de läggas in direkt. En annan 

funktion för att behålla användarna och stärka trovärdigheten av applikationen är att i 

framtiden ska OK2PARK stå för de eventuella parkeringsböter som uppstår trots att 

användarna använt sig av applikationen. Dock finns risk för missbruk av denna 

funktion så det gäller att ha ett system som kan stärka att användaren använt 

applikationen korrekt och följt de regler som gäller för den specifika platsen men trots 

detta fått en parkeringsbot.  

6.8.3 Konkurrenter 
OK2PARK är ett system som främst fokuserar på att användarna ska parkera korrekt. 

Det finns ett antal konkurrenter på marknaden idag och den största är Parkering 

Göteborg
27

, en befintlig applikation men som i början av januari 2017 släppte en 

uppdaterad version. Den fokuserar på kartläggning över parkeringsplatser i Göteborg 

och inkluderar regler för specifik plats. Andra konkurrerande företag inom samma 

bransch är EasyPark
28

 och SMS park
29

 som är två applikationer där du betalar dina 

parkeringsavgifter direkt i mobilen. Inom applikationerna finns det funktioner som 

gör att användaren kan förlänga eller förkorta sluttiden för sin parkering och det finns 

även kartläggning över de betalparkeringar som använder sig av respektive tjänst. En 

annan konkurrent är Parkopedia
30

 som är en applikation som strävar efter sitt mål att 

kartlägga och lista alla parkeringsplatser i världen.    

 

  

                                                 
27 P-bolaget Göteborg. Ny förbättrad app. 2017-01-03. https://www.p-bolaget.goteborg.se/om-
oss/nyheter/ny-app/ (Hämtad 2017-02-14). 
28 EasyPark. Om EasyPark Mobilparkering. 2017. https://old.easypark.se/om-oss/om-easypark/ (Hämtad 
2017-02-14). 
29 SMSPark. Om tjänsten. 2016. https://smspark.se/om-smspark (Hämtad 2017-02-14). 
30 Parkopedia. Hitta parkering. 2017. http://se.parkopedia.com/ (Hämtad 2017-03-08). 
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Vad som skiljer OK2PARK gentemot dess konkurrenter är att applikationen ska vara 

en helhetslösning för användaren. Applikationen ska inte specificera sig på endast en 

stad likt Parkering Göteborg och tillskillnad från EasyPark och SMS park ska alla 

parkeringsplatser inom centrum vara inkluderade, betalparkering som icke 

betalparkering. Parkopedias fokus ligger på att lista alla parkeringar världen över och 

det ska göras med hjälp av allmänheten. Användarna ska alltså själva lokalisera 

parkeringsplatserna. Till skillnad från OK2PARK ska denna information redan finnas 

tillgänglig i applikationen, vilket kan ge ett tryggare och mer trovärdigt intryck.   

 

Då både OK2PARK och Parkering Göteborg valt att innefatta parkeringsregler i sina 

applikationer är det en faktor som gör dem lika och mer konkurrerande än tidigare 

nämnda företag. Parkering Göteborgs sätt att kartlägga parkeringsplatser kan likna 

OK2PARKS uppbyggnad likaså att det nämns parkeringsregler för specifik 

parkeringsplats inom applikationen. Dock ger OK2PARK mer lättförståeliga och 

beskrivande förklararingar genom att illustrera både bild på plats och på en 

parkeringsskylt som gäller för den specifika plasten. Vilket kommer underlätta för 

användaren och minska missförstånd. 

 

Som tidigare nämnt kommer OK2PARK vara en helhetslösning och utöver tidigare 

nämnt innefatta påminnelser om när parkeringstiden går ut och en vägbeskrivning till 

vart användarens parkerade fordon befinner sig. 
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6.9 Ekonomiska planer 
Under projektets gång har det diskuterats kring hur systemet ska finansieras och det 

alternativ som ansågs vara mest relevant var att ta ut en avgift vid nedladdningen som 

sedan är återkommande varje år. Utifrån den kvalitativa marknadsundersökningen, se 

ovan, ansågs 20kr per nedladdning vara ett rimligt pris för att kunna täcka de 

kostnader som förekommer då applikationen är aktiv. För att få en överblick om hur 

OK2PARK hade fungerat utifrån ett ekonomiskt perspektiv gjordes två budgetar.   

6.9.1 År 1 
Det är i denna fas applikationen lanseras på marknaden och därför är det viktigt med 

marknadsföring så att den når ut till användarna. Projektgruppen räknar detta år med 

att ha cirka 10 000 nedladdningar/månad det vill säga att applikationen ska vi årets 

slut ha 120 000 nya användare. Uppskattningen är baserad på att gruppen anser att 

många kommer välja att ladda ner applikationen genom den stora satsningen som görs 

på marknadsföringen detta år. Det är också till en början som flest användare kommer 

söka sig till applikationen, därefter kommer antalet nya användare succesivt minska 

men däremot kommer antalet aktiva användare att öka. År 1 kommer det inte finnas 

några anställda förutom projektgruppen som kommer ta ut en lön på  

10 000kr/mån per person. Detta år kommer också fokus ligga på att försöka inleda 

samarbeten med olika kommuner för att kunna sälja vidare widgets men troligen 

kommer det att krävas att applikationen först blivit omtalad innan kommuner vågar 

köpa tjänsten. Så intäkterna för år 1 sker genom nedladdningar och försäljning av 

widgets. 

Se bilaga 11 för budget år 1. 

6.9.2 År 5 
När företaget etablerats och slagit sig in på marknaden kommer situationen att se 

annorlunda ut. Målet är att detta år ha cirka 250 000 aktiva användare, vilket kommer 

kräva mer resurser. År fem räknar projektgruppen med att OK2PARK har fem 

anställda som ständigt arbetar med att söka efter utvecklingsmöjligheter och som 

arbetar med att förebygga eventuella buggar. Lön för de anställda är uppskattat till  

35 000kr/mån per person inklusive sociala avgifter. Dock kommer inte antalet nya 

användare att vara lika många som vid år ett därför kommer fokus istället här istället 

ligga på att behålla användarna. Detta år ska företaget vara väl uppbyggt och pålitligt, 

vilket kommer locka fler kommuner och till att använda sig av widget och där av 

kommer intäkterna öka för denna tjänst. Se bilaga 12 för år 5. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild, samband mellan antalet nya användare respektive aktiva användare från år 1 till år 5.   
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7 Diskussion – Produkt 

7.1 Hållbar utveckling 
Hållbar utveckling innefattar tre perspektiv – de sociala, ekonomiska och ekologiska. 

Syftet med hållbar utveckling är att nå en nivå där dagens tillväxt inte hotar 

kommande generationers resursbehov och tillväxtmöjligheter. Genom hållbar 

utveckling skapas en långsiktig samhällsutveckling. 

7.1.1 Social hållbarhet 
Inom det sociala perspektivet ska OK2PARK bidra till en ökad förståelse kring 

parkering och parkeringsregler. Produkten har ingen begräsning gällande kön eller 

etniska tillhörigheter. Däremot finns det olika förutsättningar för att använda 

applikationen så som ålder och okunnighet. I Sverige finns det lagstiftat att en person 

måste vara 18 år och ha ett giltig körkort för att få köra bil
31

, applikationen är därför 

främst anpassad utefter det. Dock kommer applikationen finnas tillgänglig för alla och 

kan tillexempel vara ett hjälpmedel för en person som ska ta körkort.   

7.1.2 Ekonomisk hållbarhet 
Inom det ekonomiska perspektivet påverkas privat personer då de genom OK2PARK 

slipper köra runt och leta efter parkeringsplatser och kan planera sin körning på ett 

enkelt sätt, vilket bidrar till minskad bränsleförbrukning. Eftersom produkten strävar 

efter att öka förståelsen kring parkering och parkeringsregler för bilister kommer 

antalet parkeringsböter förhoppningsvis att minska vilket innebär till att kommunen 

inte kommer få in lika mycket pengar som tidigare på parkeringsböter. Dock kan 

applikationen innebära att kommunen istället kan dra ner på resurser som berör 

felaktig parkering av bilister och projektgruppen hoppas på att applikationen kan 

underlätta för parkeringsvakter, vilket kan bidra till ett mer effektivt och enkelt 

arbetssätt.  

7.1.3 Ekologisk hållbarhet 
Idag står vägtransporter för ungefär 30 % av utsläppen av koldioxid och denna andel 

fortsätter att öka. Dessa avgasutsläpp påverkar naturen genom utsläpp av försurade, 

gödande och ozonbildande ämnen. Utsläppen påverkar även människans hälsa på ett 

negativt sätt.
32

 Detta problem som länge varit känt är viktigt att ta på allvar och varje 

liten som stor förändring kan bidra till en bättre och hållbar värld. 

Vad som OK2PARK bidrar med inom ekologisk hållbarhet är att applikationen 

förhindrar att användaren slipper att köra runt och leta efter parkering, vilket påverkar 

bränsleförbrukningen negativt.  

 

 

 

 

                                                 
31 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/korkortslag-
1998488_sfs-1998-488 (Hämtad 2017-09-23).  
32 Dickinson, Joanna. Naturvårdsverket. Vägtrafikens miljöpåverkan. 2016-06-20. 
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-
omrade/Transporter-och-trafik/Vagtrafik/Vagtrafikens-miljopaverkan/ (Hämtad 2017-02-14). 
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7.2 Arbetsmiljö  
Eftersom OK2PARK ökar förståelsen kring parkering och parkeringsregler medför 

det att kunskapen hos användaren ökar och fler parkerar korrekt. Detta kommer i sin 

tur underlätta arbetet för parkeringsvakter runt om i Sverige. Varannan svensk går 

med fördomen att parkeringsvakter får mer betalt ju fler fordon det bötfäller men så är 

inte fallet. Parkeringsvakter målsättning är att hålla vägar och allmänna utrymmen 

tillfälliga för alla och undviker kontrollavgift och parkeringsanmärkningar i det 

längsta. Konflikter är något som kan uppstå vid bötfällning och det är något 

parkeringsvakter vill undvika.
33

 Alltså vill parkeringsvakter att bilister parkerar rätt 

vilket OK2PARK kan bidra med.  

7.3 Etik och moral 
Detta kapitel ansågs irrelevant för OK2PARK då gruppen anser att projektet inte tar 

ställning till några tydliga etiska frågor eller moraliska handlingar.  

7.4 Lika villkor 
Färgvalet som gjorts inom applikationen är tänkt att vara neutrala och ska inte 

representera det ena könet mer eller mindre. Huvudfärgerna är orange och rosa men 

den dominerande färgen är orange. Denna färgkombination valdes för att den ansågs 

väcka ett intresse och skapar nyfikenhet genom en modernt inspirerad design. 

Nyanserna är mycket färgrika och starka och väcker uppmärksamhet. Färgen orange 

är en positiv färg som symboliserar lycka och glädje och som sticker ut ur mängden. 

Rosa är en färg som används för att marknadsföra produkter främst för kvinnor men 

valdes i detta fall i ungdomligt och roligt syfte.
34

  

 

Applikationen är så gott som det går anpassad för den valda målgruppen. Dock är 

OK2PARK en produkt som ska användas av främst bilister och kommer därför inte 

vara anpassad för synskadade personer. Detta för att det i Sverige inte är lagligt att 

köra bil om individen i fråga har en allvarligare synskada.
35

   

                                                 
33 Dahlqvist, Maria. SVT Nyheter. Provision till p-vakter? 2016-12-27. 
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/provision-till-p-vakter (Hämtad 2017-02-14). 
34

 Enoksson, Anna. Mina bästa polare. Färgpsykologi del 1. 2015-09-02. 

http://www.minabastapolare.se/fargpsykologi-del-1-hur-paverkas-vi-av-farger (Hämtad 2017-02-15). 
35 Körkort Sverige. Syn bilkörning. 2015. https://www.korkortsverige.se/a/syn_bilkorning (Hämtad 2017-
02-15).  
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8 Diskussion – Projekt  
Samarbetet i gruppen har fungerat mycket bra och vi har tillsammans uppnått de mål 

vi stävat efter. Beslut har tagits gemensamt och vi har varit tydliga mot varandra om 

det är något vi inte gillar eller håller med om. Arbetsuppgifter har utförts både 

gemensamt och individuellt men vi har alltid varit noga med att följa upp varandras 

texter för att hålla en röd tråd genom arbetet. 

  

För att hålla oss motiverade och engagerade har vi under vägen satt upp viktiga 

milstolpar för projektet. Tyvärr har dessa inte kunnat följas till punkt och pricka då vi 

under projektet gång mötts av motgångar och oförutsedda händelser som påverkat 

projektet. En stor motgång möttes vi av i januari, då en av våra konkurrenter 

”Göteborg Stad” släppte en uppdaterad version av deras redan befintliga applikation. 

Den innehöll liknande funktioner och finesser likt OK2PARK, vilket gjorde att vi 

tappade motivation och fick ställa oss frågan om det verkligen var värt att fortsätta 

med vår idé. Efter många om och men kom vi på banan igen då vi valde att istället 

specificera applikationen ännu mer för att skilja oss från ”Göteborg Stad”. I efterhand 

anser vi att det var rätt beslut och att vi till och med upplever att vi genom den 

händelsen kunnat arbeta fram ett bättre resultat av OK2PARK. 

  

Något som också har underlättat arbetet för oss är att vi båda dagligen pendlar från 

Varberg. Det har bidragit till att vi haft en möjlighet att arbeta hemifrån, vilket har 

sparat oss tid och troligen varit en faktor till att vi under projektets gång hela tiden 

känt att vi legat i fas med vårt examensarbete. En nackdel vi stött på i projektet är att 

vi är väldigt lika varandra. Viket har bidragit till att vi emellan åt kört fast för att vi 

haft vårt tänk i samma banor. Exempelvis om en av oss har varit trött på att skriva 

rapport har det smittats av på den andra.  

  

Den projektmodell som valdes för projektet blev DPD eftersom den lämpar sig till 

projekt som sträcker sig under en kortare period, vilket det i vårt fall gjorde. 

I denna modell behövde vi inte heller följa projektets olika faser till punkt och pricka 

utan vi kunde istället variera faserna utefter de behov som fanns, vilket också 

medförde att vi fick en variation i vårt arbete. 

   

I projektet har en ny värld öppnats för oss där vi fått ny kunskap kring applikationer 

och dess utveckling. Vi hade vid projektet början ingen aning om hur dyrt det faktiskt 

är att ta fram en applikation och hur stort arbete som faktiskt ligger bakom 

applikationens design och layout. Under projektets gång har vi också lärt oss att söka 

och orientera efter rätt personer och verkligen förstått vikten av att ha ett brett 

närverk. Vi har också fått lära oss mer om hur viktigt det är att kunna samarbeta med 

andra människor. För det är faktiskt stor skillnad på att vara själv och arbeta i grupp. 

Våra dagar ser inte alltid likadana ut och därför har vi fått anpassa oss efter varandra 

och lägga upp schemat utefter det. Därav har vi fått en förståelse kring hur viktigt det 

är att ha en bra kommunikation med andra, vilket har varit en viktig erfarenhet för oss 

båda två. 

  

Men som helhet är vi nöjda med vad vi åstadkommit inom projektet. Att ha fått lära 

oss att tillämpa dem modeller vi under vår utbildning lärt oss har varit både roligt och 

lärorikt. Vi har också skaffat oss nya erfarenheter kring hur det är att bedriva ett 

projekt från idé till en färdig produkt, vilket vi kommer kunna ha med oss ut i 

arbetslivet.    
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9 Bilagor  
 

Bilaga 1 – GANTT-schema 

Bilaga 2 – Kvantitativ marknadsundersökning 

Bilaga 3 – SWOT- analys 

Bilaga 4 – Riskanalys  

Bilaga 5 – FEMA på konstruktion 

Bilaga 6 – Svarsblankett, Kvalitativ marknadsundersökning 

Bilaga 7 – Bilder från Power Point  

Bilaga 8 – Underlag till Dobus 

Bilaga 9 – Canvas modell 

Bilaga 10 – Budget för marknadsundersökning  

Bilaga 11 – Budget år 1 

Bilaga 12 – Budget år 5 
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Bilaga 1 – GANTT-schema 
 

 

 

 

  

Aktivitet/Tid Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun 

Redovisning                     

Rapport                     

Utexpo                     

Applikation                     

Planering                     

Marknadsundersökning                     

Projektplan                     

Avslutande                     
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Bilaga 2 – Kvantitativ marknadsundersökning 



 

 26 
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Bilaga 3 – SWOT-analys  
 

 
 
  

STYRKOR 
o Nya funktioner 

 

o Liten konkurrens på marknaden  

 

o Stor målgrupp 

MÖJLIGHETER 
o Stor marknad 

 

o Stora utvecklingsmöjligheter 

 

o Vinna marknadsandelar  

HOT 
o Andra informationsplaster 

 

o Idétjuvar 

 

o Konkurrenter 

SVAGHETER 
o Inte så mycket kunskap 

 

o Svårt att applicera information till 

produkt 

 

o Kostsam produkt  
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Bilaga 4 – Riskanalys  
 
Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Riskåtgärd 

Att det inget finns något 

behov 

 

2 

 

10 

 

12 

Tillägga funktion 

eller behov 

Att informationen inte går 

att applicera  

 

5 

 

10 

 

15 

Hitta annan 

lösning 

Att tidsplanen inte håller 3 7 10 Planera med 

marginal  

Att budgeten inte håller 6 4 10 Planera med 

marginal 

Att samarbetet inte fungerar 1 7 8 Diskutera fram 

en metod som 

funkar för båda 

Hittar ingen 

samarbetspartner att arbeta 

med 

4 7 11 Hitta annan 

lösning 

Idétjuvar 3 8 11 Sekretessavtal   

Buggar i applikationen 7 8 15 Lösa buggarna 

Att folk inte är beredda att 

betala för applikationen 

 

5 

 

8 

 

13 

Bevisa att den är 

värd pengarna 

Applikationen svåranvänd   4 8 12 Förenkla 

applikationen 
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Bilaga 5 – FMEA på konstruktion  
 

Kund  

OK2PARK 

Utförd av och deltagare 

Kajsa Johansson och Matilda Karlsson 

Detaljnamn 

OK2PARK 

Detaljnummer 

1953 

Projektledare 

Kajsa Johansson och Matilda Karlsson 

Datum 

2016-11-14 

Uppföljningsdatum Anmärkning 

 Komponent  Felkarakteristik Nuvarande tillstånd Rekommen-  u Efter åtgärd 

Nr Operation 

Funktion 

Funktion Felmöjlighet Feleffekt Felorsak Kontroll Sa 

nn 

All 

var 

Up 

pt 

Risk- 

tal 

derade åt- 

gärder 

Ansvarig t 

f 

Sa 

nn 

All 

var 

Up 

pt 

Risk 

tal 

1 

 

 

 

Applikation 

 

 

 

Innehåll i 

applikation 

 

 

Information 

ej går att 

applicera 

Funktion 

uteblir 

För lite 

kompetens 

Hitta 

kompetens 

5 10 10 500 Hitta annan 

lösning 

Projekt-

grupp 

     

2 Applikation Användning 

av 

applikation 

Svåranvänd Oanvändbar Svårt 

utformad 

Betatest 4 8 8 256 Förenkla 

applikation 

Projekt-

grupp 

     

3 Applikation Användning 

av 

applikation 

Ingen 

användning 

Oanvändbar Inget behov Marknads-

undersöknin

g 

2 10 8 160 Tillägga 

funktion 

efter behov 

Projekt-

grupp 

     

4 Applikation Användning 

av 

applikation 

Buggar i 

applikatione

n 

Störnings-

moment för 

kund 

Problem vid 

utveckling 

Betatest 7 7 7 343 Lösa buggar Framtagare 

av 

applikation 

     

5 Applikation Användning 

av 

applikation 

Kund ej 

beredd att 

betala 

Oanvändbar Högt pris Undersök 

marknaden 

5 8 7 280 Sänk pris Projekt-

grupp 
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Bilaga 6 – Svarsblankett, Kvalitativ marknadsundersökning 
 

Marknadsundersökning 
 

Kön:_________________________________________________________________ 

 

 

Ålder:________________________________________________________________ 

 

 

Körkort:______________________________________________________________ 

 

 

Kör du mycket bil:______________________________________________________ 

 

 

Har du smartphone: ____________________________________________________ 

 

 

Skulle du vara i behov av en applikation där du fick hjälp med hur du ska parkera:  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Är det något specifikt du hade velat att applikationen ska innehålla:  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Hade du kunnat betala för en sådan typ av applikation och i så fall hur mycket:  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Bilaga 7 – Bilder från Power Point  



 

 3 

  



 

 4 

Bilaga 8 – Underlag till Dobus  
 
Karta över parkeringar 

 
 
 



 

 1 

Koordinater (longitud och latitud) 

 

1A (56.662082, 12.881687) 

 

2A (56.662593, 12.882427) 

 

3A (56.663129, 12.883232) 

 

4A (56.663045, 12.882469) 

 

5A (56.663508, 12.882715) 

 

6B (56.663285, 12.881939) 

 

7B (56.663107, 12.881870) 

 

8A (56.662641, 12.881383) 

 

9A (56.662287, 12.880588) 

 

10A (56.662090, 12.880700) 

 

11A (56.662580, 12.880679) 

 

12A (56.661741, 12.879134) 

 

13C (56.661553, 12.879416) 

 

14A (56.661619, 12.880231) 

 

15A (56.662107, 12.877363) 

 

16D (56.662790, 12.876134) 

 

17A (56.663139, 12.877497) 

 

18A (56.663184, 12.878916) 

 

19A (56.664306, 12.877545) 

 

20F (56.664344, 12.876338) 

 

21A (56.664565, 12.876144) 

22G (56.664621, 12.877281) 

 

23H (56.664854, 12.877416) 

 

24A (56.665078, 12.878934) 

 

25A (56.665031, 12.879777) 

 

26E (56.664531, 12.881009) 

 

27I (56.665509, 12.877798) 

 

28I (56.665543, 12.876878) 

 

29I (56.666252, 12.875497) 

 

30I (56.665495, 12.876082) 

 

31I (56.665658, 12.874995) 

 

32I (56.665128, 12.874990) 

 

33I (56.664589, 12.874603) 

 

34I (56.665617, 12.873539) 

 

35J (56.664840, 12.872428) 

 

36J (56.664141, 12.873087) 

 

37J (56.664273, 12.873477) 

 

38J (56.664906, 12.872941) 

 

39I (56.664222, 12.874202) 

 

40I (56.665823, 12874357) 

 

41I (56.666184, 12.874634) 

 

42I (56.666569, 12.875489) 
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Logga  



 

 3 

Parkeringsregler  

 

PARKERINGSREGLER – KARTA – OK2PARK 

 

A. Denna parkering är avgiftsbelagd 9-17 vardagar och du ska ha en biljett för 

Zon 4 Grön väl synlig. Tider utöver dessa är parkering gratis. 

 

B. Denna parkering är förhyrd av företaget Dormer. Parkeringstillstånd 

erfordras på denna plats.  

 

C. Denna parkering är förhyrd av företaget Securitas.  

 

D. Denna parkering är till för endast kunder hos MAXI och du får stå här i 

max 1 timme. 

 

E. Denna parkering är förhyrd av företaget Sandvik Coromant. 

Parkeringstillstånd erfordras på denna plats.  

 

F. Denna parkering är förhyrd av företaget Maxi. Parkeringstillstånd 

erfordras på denna plats.  

 

G. Denna parkering är till för besökande och du får stå här i max 1 timme. 

Det finns 3 platser av denna typ.  

 

H. Denna parkering är avgiftsbelagd 9-18 vardagar respektive 9-12 dag före 

sön- och helgdagar (lördagar och aftnar). Tider utöver dessa är parkering 

gratis. Du ska ha en biljett för Zon 2 Blå väl synlig. 

 

I. Denna parkering är avgiftsbelagd 9-18 vardagar respektive 9-12 dag före 

sön- och helgdagar (lördagar och aftnar). Tider utöver dessa är parkering 

gratis. Du ska ha en biljett för Zon 3 Gul väl synlig.  

 

J. Fri parkering i 24 timmar på vardagar (mån-fre). Under (lör-sön) är det 

obegränsad tid för parkering. Obegränsad parkering gäller dag före sön- 

och helgdagar (lördagar och aftnar). 

 

 

 



 

 4 

Parkeringsskyltar 



 

 5 
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Bilaga 9 – Canvas-modell  
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Bilaga 10 – Budget för marknadsföring 
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Bilaga 11 – Budget år 1 
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Bilaga 12 – Budget år 5 
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