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Sammanfattning 
 

Detta examensarbete, på kandidatnivå med omfattning 15 högskolepoäng har pågått i 

tio veckor och har varit i samarbete med Region Gotland.  

Uppdraget har handlat om att ta fram en ny parkerings skylt för Visbys innerstad 

samt underlätta navigeringen i trafiken genom en parkerings app. 

Skylten och appen samspelas med varandra och skapar på så vis en helhet över 

trafikproblemen i Visby innerstad. 

Problemformuleringen i projektet har varit:  

 

”Hur kan jag skapa ett nytt navigeringssätt för att underlätta trafik flödet i Visby 

samt utveckla en ny parkeringsskylt som enkelt kan uppfattas och samtidigt smälta in 

i den historiska miljön med rimlig kostnads insatser för Region Gotland?” 

Jag har genom studier på färg, form, funktion analyserat och kommit fram till en 

grafisk symbol, med ett färgval som är igenkännbart till skyltar relaterat till 

parkerings automater anpassad för Visbys innerstad.  

Man ska enkelt kunna tolka skyltarna och hitta till parkerings automaterna samtidigt 

som det ska smälta in i kulturarvs miljö. Man ska även kunna få information om det 

är full parkerat, få vägbeskrivning till närmaste parkerings plats och så vidare genom 

parkerings appen. Utvecklingen av parkerings appen uppkom för att fullända och 

underlätta trafiken och navigeringen i Visby där den ger en mer samlad information. 

 

Projektet har varit anpassade till människa utifrån ergonomisk perspektiv och till den 

historiska omgivningen i Visby med rimliga åtgärder för Region Gotland.  
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Summary 
 

In this examination project, at candidate level with extent of 15 credits has been 

going on for ten weeks and been in collaboration with the municipality of 

Gotland, Region Gotland.  

This assignment has been about developing a new parking sign for Visby’s inner 

town and to facilitate navigation in traffic through a parking app. 

The parking sign and the app interact with each other and create a unity over the 

traffic problems in Visby. 

The problem formulation of the project has been: 

 

“How can I develop a new navigational system to facilitate the traffic flow in 

Visby and a new parking sign that is easily understood, while blending in with the 

cultural heritage with reasonable measures for Region Gotland to produce?” 

 

I have through studies of color, form, function analyzed and come up with a graphic 

symbol, in a choice that is recognizable to the signs related to parking machines and 

payment of them adapted for Visby’s inner town as well as it should blend in with 

the environment. You should easily be able to interpret the signs and find the parking 

machines as well as the parking app gives you direction to the nearest parking space 

and inform you if any parking spaces are available or not, all this give you more 

comprehensive and facilitate information. 

The project has been adapted to human from an ergonomic perspective and the 

cultural heritage of Visby old town, with reasonable measures for the municipality to 

realize and produce. 
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Förord 
 

Det här projektet är det avslutande delen i Design och konstruktionsprogrammet med 

inriktning Industriell design. 

Arbetets omfattning är på 15 hp och utfördes under våren 2012. 

Projektet har varit i samarbete med Region Gotland och har varit en mycket lärorik 

och spännande process. 

Jag vill passa på att tacka alla som har varit delaktiga i detta projekt med sitt stöd, 

kunskap, erfarenhet och engagemang. 

 

Särskilt stort tack till: 

Bo Löfgren – Handledare Högskolan på Gotland 

Lennart Klintbom – Handledare Region Gotland 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

 
Det här projektet har varit i samarbete med Region Gotland, tekniska 

förvaltningen som arbetar främst med operativ verksamhet som fastighetsskötsel, 

underhåll, städverksamhet och allmänna platser. 

 

Man vill nu ha hjälp med att utveckla en ny parkerings skylt samt idéer på hur 

man lättare kan navigera och orientera sig till parkerings automaterna som finns 

tillgängliga i Visby innerstaden eftersom dagens automater är placerade på ett sätt 

som inte är lätta att hitta om man till exempel parkerat på långt avstånd.  

Behovet av en ny märkning består av att Visby hansastad är ett kulturarv med en 

historisk omgivning som man gärna vill behålla, därför vill man istället byta ut de 

befintliga parkeringsskyltarna som finns innanför ringmuren mot något mer 

passande.  

 

1.2 Problemdefinition 
 
Hur kan jag skapa ett nytt navigeringssätt för att underlätta trafik flödet i Visby 

samt utveckla en ny parkeringsskylt som enkelt kan uppfattas och samtidigt 

smälta in i den historiska miljön med rimlig kostnads insatser för Region Gotland? 
 

1.3 Mål 
 
Målet med projektet är att utveckla ett nytt sätt att underlätta navigeringen av 

trafiken samt formge och utveckla en ny parkerings skylt anpassad till människan 

utifrån ergonomisk perspektiv och avspegla den gotländska identiteten genom att 

smälta in i miljön samtidigt som den skall bibehålla sitt huvudsakliga syfte, att 

synas!  

För att konceptet ska kunna förverkligas ska jag utveckla en skylt med rimliga 

kostnader för kommunen att producera. 

 

 

1.4 Kravspecifikation 

 
 Lättorienterad 

 Lätt förståelig  

 Kulturellt och internationell anpassad 

 Passa/smälta in i Visby innerstaden 

 Rimliga kostnader för eventuell produktion 
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1.5 Avgränsning 
 
Detta projekt är anpassat till Visby innerstad och ska symbolisera förståelsen av 

parkeringsreglerna innanför murarna. Den grafiska utformningen har endast utgått 

från det och där av har ingen hänsyn till resterande städer varit aktuellt. 

Den nya skylten skall vara anpassad till att kunna användas på de befintliga 

skyltstolparna för att spara på resurserna så att Region Gotland kan med rimliga 

kostnader åtgärda problemen. 

 

1.6 Lösningsmetod 
 

Arbetsprocessen som har använts i projektet är designprocessen som är indelat i 

fem olika faser. 

 

 Planeringsfasen. I den här fasen läggs grunden till projektet med 

tidsplanering och projektbeskrivning för att förtydliga arbetsflödet under 

projektets gång.
1
 

 Analysfasen. Innefattar insamling av behövlig data och information som är 

kritiska för projektets resultat. Brukarundersökning, funktionsanalys, 

marknadsanalys är delar av dem. 

 Idégenereringsfasen. Denna fas innehåller kreativt arbete och är den 

viktigaste fasen för visualiseringen av slutprodukten. Vanligtvis tas olika 

koncept fram som sedan väljs ut gemensamt med företaget för att 

realiseras. 

 Genomförandefasen. Här utvecklas det valda konceptet till 3D-ritningar 

och prototyp.  

 Redovisningsfasen. Här ordnas projektets rapport och 

presentationsmaterial och är det säljande tillfället. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
1 Se bilaga 8.1 - Tidsplanering 
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2. Faktainsamling 
 

2.1 Företagskontakt 
 

Ett möte med Lennart Klintbom, min handledare på Region Gotland hölls i början av 

projektet där jag ställde en del frågor angående projektet och där projektets innehåll 

samt kravspecifikation gicks igenom.
2
 Genom det mötet kunde jag gå vidare med 

projektets innehåll samt följa en kartbeskrivning med parkerings automaternas 

placering innanför Visbys ringmur.
3
 

En översikts vy på parkerings koordinater samt taxor fanns även med. 

En delredovisning hölls i mitten av projektet där vi gick igenom mina koncept och 

diskuterade fram till ett slutligt koncept. Se vidare på rubrik Idégenerering, vald 

koncept. 

Kontakt med Anders Engström på Region Gotlands skyltverkstad har även hållits då 

prototypen tillverkades där med bidrag av Region Gotland.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
2 Se bilaga 8.2 - Frågor möte Region Gotland  
3 Se bilaga 8.3 - Kartöversikt parkeringsautomater 
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2.2 Funktionsanalys 
 

Funktionsanalys gjordes för att analysera, fastställa och rangordna innehållet för att 

lättare kunna dela upp projektet och inte glömma de viktigaste punkterna för varje 

kategori. Tre funktionsanalyser gjordes under kategorierna parkeringskylt, skylt 

ovanför parkerings automat och parkerings app då dessa har olika krav och behov 

som måste delas upp och analyseras. 

Rangordningen är klassificerade med krav (3), behov (2) och önskemål (1).  

Kravet visar på funktionen på produkten men hänsyn till lagar, förordningar och 

säkerhetsaspekter och markeras med 3:a. 

Behovet klassificeras med en 2:a och visar på behovsfunktionerna på produkten som 

gör den mer flexibel och bättre genom att tillgodose dem. 

Den tredje klassificeringen är önskemål som markeras med en 1:a och visar på 

önskemålsfunktionerna som adderar värdet på produkten för att tillgodose 

användarnas behov och medge bättre kvalité. 

 

2.2.1 Funktionsanalys av parkeringskylt 
 

Resultatet av funktionsanalysen av parkering skylten visade på att tolkningen och 

synligheten var det viktigaste punkterna följt av den grafiska utformningen som 

skulle förtydliga tolkningen och informationen. Dessa punkter är det 

huvudfunktionen parkeringsskylten har som uppgift att uppfylla. 

Hänvisningen till parkeringar och parkerings automater är också en annan viktig del 

av skylten, för de platser som behöver ha en hänvisning. 

Den grafiska utformningen på skylten har varit utvecklad genom ergonomisk aspekt 

och är anpassad på en internationell och kulturell nivå vad gäller förståelse och 

uppfattning vilket uppfyller kravspecifikationen och målet med projektet. Denna 

funktionsanalys dominerades av krav och behov med enstaka önskemål som 

klassificeringar. 
4
 

 

2.2.2 Funktionsanalys av skylt ovanför parkerings automat 
 

Denna skylt har den viktigaste funktionen att synas vilket har markeras med 

klassificeringen 3 som visar på kravet av funktionen på produkten. 

Synligheten, tolkningen och hänvisningen till automaten spelar stor roll för att 

skylten ska kunna uppfylla sitt verkliga behov. Detta är det andra steget från att ha 

sett den första skylten till att ha hittat parkerings automaten och där av betalning av 

den. Hänvisningen, informationen och samspelet mellan den första skylten är en stor 

grund till denna skylt. 

I den här analysen domineras behoven och kraven med få önskemål.
5
 

 

 

                                       
4 Se bilaga 8.4 - Funktionsanalys parkeringsskylt 
5 Se bilaga 8.5 - Funktionsanalys av skylt ovanför parkerings automat 
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2.2.3 Funktionsanalys av parkerings app 
 

Den viktigaste rollen parkerings appen har är att den ska vara tydlig, hjälpsam och 

informativ med enkelt gränssnitt som underlättar användningen och förståelsen av 

den och medge behövlig information som underlättar trafik situationen för bilisten.  

Appen ska tillgodose allas människors behov, unga såväl som gamla och av 

människor från andra länder Detta behov uppfylls enkelt genom språkval via appen, 

som möjliggör att informationen ges på det egna språket. 

Appen ska kunna ge svar på mer information av trafiken i Visby innerstad som 

skylten inte direkt kan eller får göra då den ska vara så enkel och tydlig som möjlig. 

Appen skall samspela sig med resterande skyltar för att tydliggöra förståelsen, 

igenkänningen och informationen man sänder ut, allt ska hänga ihop! 

Genom appen ska man kunna uppnå flexibilitet där all information är samlad på ett 

ställe, man kan få hänvisning till platser samt rekommendationer och även kunna 

betala parkerings avgifter genom appen, vilket underlättar problematiken samtidigt 

som det kan bli väldigt hållbart på långt sikt, då man slipper dyra underhåll och 

betalning av nya parkeringars automater som är väldigt dyra att införskaffa.  

Parkerings appen visar också på vilka automater som är trasiga och platstillgångar till 

olika parkeringsplatser samt priser och rekommendationer till billigare 

parkeringsplatser även utanför Visbys ringmur. 

En kartöversikt visar var du är nu och hur du kan orientera dig fram till närmaste 

parkeringsplats och automat.
6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
6 Se bilaga 8.6 - Funktionsanalys av parkerings app 
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2.3 Dagens parkeringsskyltar 
 

De befintliga parkeringsskyltar som finns innanför Visbys ringmur är lika över hela 

Sverige. Ett vit P, som ska symbolisera för parkering gentemot en blå bakgrund. 

Skylten är informativ men är väldigt synlig och skrikig och inte passande för den 

kulturarviska miljön som Visby omges av.  

Det som är bra med skylten är att den är inlärd, vad gäller färg och bokstaven P, som 

står för parkering. Det är lätt att förstå informationen och ta till sig den på ett 

effektivt och snabbt sätt. 

 

2.3.1 Analys parkeringsskyltar  
 

I och med att den klassiska parkeringsskylten är väldigt enkel har försökt hitta andra 

parkeringsskyltar som har en annan grafisk utformning för att kunna jämföra hur 

man har gjort i andra länder. Jag fann en del parkeringsskyltar utomlands som var 

väldigt enkla och grafiska och hade färgerna blå, grön och vit som färger vilket 

stämmer överens med den slutsats jag har dragit fram genom min färganalys. Här 

följer en del av de skyltar jag hittade: 

 

 

 

 

 

2.3.2 Analys av olika typer av trafikskyltar 
 

För att kunna få ett sammanhang mellan alla trafikskyltar och en helhetsbild har jag 

även kollat på andra typer av trafikskyltar. Det har varit allt från varningsskyltar till 

roliga koncept. Här nedan följer en del av dem skyltar och koncept jag hittade: 

Den första bilden visar en man, med en hatt som håller ett barn i handen. Denna 

trafikskylt fick tas bort vid en internationell överenskommelse då den kunde antyda 

på att en pedofil rövar bort ett barn och därmed skapa missförstånd. 

Den andra bilden är koncept från ett företag som heter elumin8 som är en del av 

LMG International Ltd Hong Kong. De har bland annat gjort ett utbud av energi, 

LED effektiva vägmärken, vilket har varit en stor succé för dem.  

Den tredje visar hur man kan skapa ett kreativ och rolig koncept. 
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2.4 Parkeringsautomater 
 

Parkeringsautomater finns där för att kunna hjälpa oss att lösa in biljett och betala 

parkeringsavgift, för att kunna få tillstånd att parkera, detta är dess huvudfunktion. 

Det finns en hel del utbud av parkeringsautomater i Sverige och utomlands, de ser 

lite olika ut men har samma information som de vill sända ut.  

Det största problemet förutom att det ibland kan vara svårt att uppfatta automatens 

gränssnitt, är att man inte ser automaterna då de ligger skymda och att de ibland har 

gått sönder. Automaterna kan vara placerade där det kan vara svårt att hitta till dem 

och den tillhörande skylten som skall förtydliga dess placering är oftast små och 

skymda. För människor som är rörelsehinder kan hittandet och letandet av 

automaterna vara ett otroligt hinder. 

Genom en undersökning
7
 som gjordes för att få ett kognitivt ergonomiskt perspektiv 

på parkerings automater intervjuade man ett antal användare och de tyckte att 

parkeringsautomaterna var: 

”En parkeringsautomat är i grunden inte särskilt komplicerad, men de kan vara olika 

”vettigt” utformade.” 

”Parkeringsautomaterna är ofta sönder och det kan vara svårt att veta vad man då ska 

ta sig till, man vill ju inte få böter.” 

”Parkeringsautomaterna syns ofta dåligt – ibland får man till och med springa och 

leta efter den” 

Detta är några kommentarer som några användare nämnde.  Tydliga skyltar och en 

tydlig placering förespråkas. Undersökningen visade också på en bristfällig 

belysning på automaten som försvårade användningen av automaten i mörker samt 

hittandet av den. Det medger också en otrygghet då området verkar mörkt och otrygg 

och kan i sin tur resultera till att man drar sig undan från parkering och användning 

av automaten. 

”Detta försvårar för användaren att efter mörkrets inbrott först hitta och sedan 

använda automaten”
8
 

 

2.4.1 Parkeringsautomater i Visby innerstad 
 

Det finns ett trettio tal parkeringsautomater i Visby innerstad
9
 som har olika 

placeringar och olika taxor.  

Placeringen av parkeringsautomater som finns i Visby innerstad är placerade på ett 

sätt som inte är lätt att hitta om man till exempel parkerat på långt avstånd. På vissa 

ställen måste man gå en lång väg för att kunna komma till automaten och här skulle 

det vara till en fördel att få en skylt med en hänvisning för att lättare kunna orientera 

sig till automaterna. När man väl kommit en bit är en större skylt ovanför automaten 

en bra och tydlig kommunikation till personen i frågan. Denna skylt visar tydligt 

automatens placering och är synlig även om man är på långt avstånd. 

                                       
7 Rapport: Undersökning av parkeringsautomat. Sid 5 
8 Rapport: Undersökning av parkeringsautomat. Sid 6 
9 Se bilaga 8.3 – Kartöversikt parkeringsautomater  
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2.5 Applikationer, appar 
 

App är en förkortning av applikation och är ett tillämpningsprogram som är anpassad 

till smartphones och ger användaren själv möjligheten att anpassa sin telefon med 

olika möjliga applikationer efter intresse och behov. Dessa appar laddas enkelt ner 

genom uppkoppling till internet via ”AppStore” eller ”Android Market”, beroende på 

mobil sort.  

Det finns miljontals appar som hela tiden skapas då människor runt om i världen 

inser problem som uppstår i vardagen och får idéer på hur man skulle kunna 

underlätta dem via ett hjälpmedel, som en app och på så sätt förverkliga idéerna. 

Alla appar har ett syfte, detta syfte är att tillgodose och tillfredställa oss människor. 

En app kan vara ett hjälpmedel eller bara ge underhållning, dem kan kosta eller vara 

gratis. Genom appar har du själv möjligheten att ladda ner innehållet av din mobil 

efter den användning och behov du har. 

 

För att skapa en lättare och mer flytande trafik i Visby fick jag idéer till en app och 

utvecklade parkerings appen. Den är till för att underlätta för människorna som 

besöker Gotland årligen och för de som bor på ön, att snabbare och på ett enklare sätt 

sätta sin in i trafik situationen i Visby och på ett effektivt sätt ta del av behövlig 

information. Genom appen kan man spara tid genom att den talar om och 

rekommenderar oss om platstillgång, priser och ger oss den information vi behöver, 

allt samlat på ett ställe.  

Eftersom appen är anpassad till människor, utifrån en internationell nivå så har appen 

språkval som möjliggör för turister att ta del av trafikinformationen på sitt egna 

språk. Genom appen sparar man även på resurserna, på långt sikt, då betalning av 

parkering avgift kan göras via appen och ger på så vis en sparad ekonomi för 

Regionen då de inte behöver betala dyra underhåll och ersättning av nya automater. 
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2.6 Persona’s 
 

Då Gotland är en turist ö och Visby en turiststad har det varit svårt att kunna 

intervjua turister och höra deras åsikter om Visbys trafik. De är en viktig del av 

Gotland och det är viktigt att kunna sätta sig i deras situation och skapa möjligheter 

att underlätta trafiken. Jag har därför skapat några personas för att kunna tänka mig 

in i deras situation och analysera beteendet. 

 

2.6.1 Persona ett 
 

Det här är Karin Eriksson som är 29 år gammal och bor på Gotland, 

Lokrume. Karin jobbar som säljare på Ica torgkassan och jobbar 

vardagar mellan 09-18.  

Hon äger bil och är i behov av den för att åka till och från jobbet. 

Eftersom Karin jobbar i Visby innerstad är hon i behov av att kunna hitta 

lediga parkeringsplatser nära sin arbetsplats och snabbt kunna lokalisera 

parkeringsautomaterna för att kunna betala sin avgift, så att hon slipper 

slösa sin tid på att hitta dem. Därför har hon en stor hjälp av de nya 

parkeringsskyltarna samt anvisningarna som finns till att hitta till 

parkeringsautomaterna. Hon brukar också oftast ta hjälp av parkerings 

appen för att få rekommendationer och information om lediga platser, 

varning om det är några automater som är trasiga med mera.  

Detta underlättar för henne att lätt och smidigt ta sig till jobbet utan att behöva lägga 

extra tid till att hitta platser och lokaliseringen av automaterna. 

 

2.6.2 Persona två 
 

Det här är Eva och Micke Persson. De är 46 respektive 49 år gamla 

och kommer från Lidingö i Stockholm. Eva är överläkare på 

Karolinska sjukhus och Micke jobbar som arkitekt. 

De besöker Gotland varje sommar och brukar ta med sig bilen ner. 

De har en sommarstuga uppe på Fårö men är oftast i Visby för att 

shoppa och äta gott på restauranger. 

I år fick de reda på den nya parkerings appen genom reklamen på 

färjan och laddade ner den på sin telefon. De kunde under båten ta 

del av trafik informationen och uppskatta appen, där kunde de ta reda 

på allt från parkeringsavgifter, lediga platser, få vägbeskrivning och 

framförallt kunna betala sin parkeringsavgift via appen.  

”Vilken underlättad service” tycker paret som oftast stöter på problem när de letar 

efter lediga platser.  
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2.6.3 Persona tre 
 

Här har vi Gustav Larsson, Erik Svensson och Magnus 

Engström. De kommer från Kalmar och är nere på Gotland 

under Stockholms veckan, med Eriks bil. De bor på 

Donners hotell och vill gärna ha sin bil parkerat nära 

hotellet så att de lätt kan åka runt under dagarna och 

parkera nära hotellet när de kommer sent. Alla tre är 

tekniskt intresserade och har varsin smartphone. De hörde 

talas om den nya parkerings appen på färjan och laddade 

ner den. De tyckte det var bra eftersom ingen av dem är bra på att hitta till platser och 

de brukar oftast missa betala avgifter så det brukar alltid sluta med massor av böter. 

Med appen kan de nu ta del av trafikinformationen på ett och samma ställe, samtidigt 

som de kan betala avgiften med mobilen och de kan genom vägbeskrivning och 

kartbeskrivningen kunna hitta till de platser de vill till. Väldigt effektivt och passande 

tycker dem. 

 

2.6.4 Persona fyra 
 

Det här är Christina och Jörgen Classon med deras barn Sofie 

och Oscar. De kommer från Tyskland och är på biltur genom 

Europa och är på väg till Gotland för första gången och ska 

besöka ön under en vecka. De tar färjan ner och får information 

om parkerings appen genom katalogen ”Gotlands guiden” och 

upptäcker också reklam bilden på tv skärmarna på båten.  

De laddar ner appen och läser igenom informationen på tyska 

och får ta del av trafikinformationen som gäller i Visby, då det 

är första gången de är här, båttiden blir deras informationstid.  

När de kliver av båten trycker de in hotellets adress och en vägbeskrivning visas på 

skärmen och vägleder de till hotellet. Här kommer också upp en rekommendation till 

närmaste parkeringsplats som de använder och avgiften betalar de genom appen då 

det är direkt kopplad till bankkortet, vilken tur för de hade ännu inte har hunnit växla 

pengar till svensk valuta. 

När de åker runt i Visby och skall parkera använder de sig av appen samtidigt som de 

får hjälp av de parkeringsskyltar som finns runt om i Visby innerstad. 

Under resan har de stor användning av appen samtidigt som det har varit otroligt lätt 

för dem att förstå trafikinformationen då det har varit samlat på ett ställe och ta till 

sig den under den korta perioden de har varit här. 

De önskade att en sådan app fanns för resterande städer och länder så att de kunde 

använda den lika mycket som resan till Gotland. 

 

 

 

 

 



 

17 
 

2.7 Litteraturstudie 

 

2.7.1 Färgens påverkan 
 

Färgen som upplevelsefenomen hör till psykologin, eftersom färg i egentlig 

mening endast finns i människors huvuden. Färgen är en så viktig komponent i 

vår vardag att vi inte tänker på det, allt seende är färg seende, alla ytor har färg 

och är en visuell informationskälla. De flesta associationerna mellan färger och 

känslor kommer förmodligen från en tidig inlärning och är relaterad till kultur. 
 

Färgen är ett visuellt hjälpmedel som finns på allt. Den hjälper oss med 

vägledning och information och påverkar vårt humör och känslor. Hur vi tolkar 

och associerar till färger beror på var i världen man kommer ifrån och vilken 

kultur man tillhör. Färgernas betydelse betyder olika för oss och har olika 

innebörd beroende på kultur, men det finns sammanhang då färgen betyder 

samma för oss alla. 

En banan förmedlar med sin gula färg att den är mogen men kan också visa att 

den är dålig genom sin bruna färg och sin omogenhet genom sin gröna färg. 

  

Det sägs att röda, orangea och gula färger har en aktiverande inverkan på 

människor medan blåa, gredelina och gröna färger har en lugnande effekt. Detta 

har man utnyttjat i kliniskt arbete för att lugna aggressiva och ängsliga patienter 

som lider av depression. 

Neboschick rapporterade 1975 att han genom kombination av musik och färg 

hade lyckats få depressiva patienter gladare och lyckligare.
10

 Det har även gjorts 

andra undersökningar men som inte riktigt fått stöd i senare forskning. 

Färgforskning innefattar:
11

’ 

 

 Färguppfattningar av enskilda färger och färgkombinationer. 

 Hur färgupplevelser förändras i olika miljöer, belysningar, 

betraktningsavstånd, betraktningsvinklar, ytstorlek och omgivningar. 

 Associerade värderingar och övriga betydelser. 

 Vilken roll färgen spelar för välbefinnandet i arbetsmiljö, boendemiljö 

osv. 

 Hur man medvetet kan utnyttja färgen som arkitektoniskt uttrycksmedel. 

 Hur färgupplevelsen påverkas beroende av materialval. 

Färgforskningens innebörd bör tillhandhållas och analyseras för att kunna ta 

hänsyn till alla de kraven som ställs för att kunna optimera färgvalet. 

 

 

 

 

                                       
10 Küller. R – Upplevelse av färg och färgsatt miljö sid. 21 
11 Bergström. B – Att välja färg. Sid. 6 
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Charles Osgood och hans medhjälpare ansåg sig ha funnit, utifrån sina otaliga 

försök tre betydelsefaktorer, som även kallas semantiska dimensioner till vad 

människor förknippar med olika föremål, personer och abstrakta begrepp. 

 

 En värderande dimension (vacker - ful, tycker om – inte tycker om) 

 En aktivitets dimension (aktiv – passiv) 

 En potens dimension (Kraftfull – kraftlös) 

Denna metod av datainsamling som de använde kallas också för semantisk 

differentialteknik då man mäter skillnader i association betydelse. 

 

2.7.2 Association i kombination med andra sinnen 
 
Går det att lukta en färg eller se färgen på en doft?  

Personer som har berusat sig med vissa droger eller hamnat i speciella psykotiska 

tillstånd och därmed fått den normala verklighetsanalysen försvagad, blandar ihop de 

olika sinnenas signaler. De ser dofter och hör färger, sådana överspridningar mellan 

sinnesorganen kallas synestesier. 

 

I en undersökning 1938 kunde man konstatera att 60 % av en grupp ungdomar 

upplevde en sorts färgförnimmelse när de hörde musik.
12

  

I ett experiment som Anders Hård gjorde i samband med en parfymfabrikant lät han 

ett antal försökspersoner ange huruvida 20 olika färgprover passade till 10 olika 

dofter. För doften Castoreum hade personerna sin starkaste färgassociation bland det 

mörk bruna och brunsvarta färgerna. Vilket i den semantiska undersökningen hade 

starka associationer till adjektiv som dyr, gammal, manlig och allvarlig. 

Andra dofter hade dessa starkaste associationer:
13

 

 

 Perou (balsamic) – Mörkt brunsvart 

 Mint (fresh, good lift) - Alla färger med NCS nyans omkring 1040 i 

kulörtonerna blått, blågrönt, grönt och gröngult 

 Galbanum (resinious, green) – Gulaktigt grönt 

 Opium, Yves Saint-Laurent (oriental, balsamic, spicy, vanilla) – Starkt 

röda och gulröda färger 

 Citral (citric) – Stark gula och gulgröna 

 Anais Anais (floral, green) – Alla kulörtoner i nyansläge omkring 1040, men 

inte de gula. 

 Vanilline (vanilla, mild) – Rödaktigt gula färger 

 Citrus (citrussy) – Gula kulörtoner från grönaktigt till något rödaktigt i 

nyansläge omkring 1040 

 Lavendel (florar, agrest, herbaceous) – En ljus och mild rödaktigt blå 

omkring 1040 – R80B 

 

                                       
12 Sivik. L – Upplevelse av färg och färgsatt miljö. Sid. 61 
13 Sivik. L – Upplevelse av färg och färgsatt miljö. Sid 61 
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2.7.3 Undersökning av färger 

 
I en undersökning genomförd av Paul Green-Armytage på designavdelningen vid 

Curtin Univeristy of Technology i Perth, Australien visade man hur 

gränstydligheten och läsbarheten av färger samspelas med varandra. 

Resultatet visade på att gränstydligheten kan ses som ett relevant mått på 

läsbarhet. Detta är av stor betydelse vid utformning av skyltar och 

informationstavlor. 

De färger som visade dålig läsbarhet var blått mot grönt, svart mot rött och rött 

mot grönt. 

I ett projekt av Lars Sivik i samarbete med ARLA mejerier skulle man undersöka 

vilka färgkombinationer människor tyckte passade bäst till de olika Arla 

produkterna.  

Det visade sig att man bland annat associerade produkter med hög fettmättnad, 

med hög kulörthet och magra produkter med låg kulörthet. Man associerade 

samtidigt kylskåpskalla produkter så som fil till kalla färger medans de söta 

mjölksorterna med varma färger. 

Man har också gjort ett antal preferensundersökningar för att dra slutsatsen till 

vilken färg människor föredrar, metoderna av dessa undersökningar har varierats 

men Eyseneck gjorde en sammanställning av alla preferensundersökningar vilket 

var över 21 000 bedömningar som analyserades och gav följande resultat: 

1. Blått 

2. Rött 

3. Grönt 

4. Violett 

5. Orange 

6. Gult 

 

Beskrivningsmodellen (Hård och Siviks bok) 

Färgkombinationer som ger upphov till upplevelser så som vackert och fult, 

harmonier, olika beteenden och reaktioner är vad den här modellen ger möjlighet 

till då den har med färgsinnets förutsättningar och begränsningar att göra. 

 

Det gjordes också en vidare studie på färg associationer mellan svenskar och 

greker för att uppleva hur kulturella skillnader påverkar ens associations förmåga. 

Det visade sig att färgassociationerna mellan vinter och sommar var olika, 

svenskarna associerade de ljusblå områden till vinter medan grekerna associerade 

detta till sommar.
14

  

 

Det kan också konstateras att kvinnor verka lägger märke till färger i omgivningen 

och medvetet noterar dem i större utsträckning än vad män tycks göra.
15

 

 

 

 

 

                                       
14 Sivik. L – Upplevelse av färg och färgsatt miljö. Sid 34 
15 Sivik. L – Upplevelse av färg och färgsatt miljö. Sid. 33 
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2.7.4 Färg i vår omgivning 
 

”Naturens färger utgör en självklar referens för vår uppfattning och bedömning 

av de färger som finns i vår närmaste omgivning.” 
16

 

Naturens färger informerar oss om årstider, väcker känslor och minnen och kan 

associeras till olika ting. Man kan som formgivare, arkitekt ta vara av dess 

egenskaper och utnyttja det till gestaltning. En arkitekt kan använda färger för sin 

byggnad för smälta in den mer i naturen och så vidare. 

”Människor reagerar sällan på en specifik färg utan på den totala omgivande 

miljön”
17

 

 

Färg förändrar sig i olika ljuskällor. I en undersökning har man försökt kartlägga 

dessa förändringar för de vanligaste artificiella ljuskällorna på marknaden. 

Resultatet visar att förändringarna är störst för vissa urladdningslampor med 

ojämnt fördelad strålning inom det synliga spektrumet. Hos gula färger skedde 

tydligaste förändringarna
18

 Belysnings riktning, textur och yta spelar även en stor 

roll för förändringen.  

Färgens yta storlek förändras också om den sätts upp på en stor vägg än på ett litet 

färgprov. De undersökningar som redovisas visar att kulörtheten avtar på ökande 

avstånd och att alla föremål på riktigt långt håll får en blå kulörton.
19

 

Det är också så att ett och samma färgprov placerade mot två olika bakgrunder i 

olika färger påverkar färgproverna och gör att de ser helt olika ut.  

Fysiologisk förklaring till detta är att synsinnets förmåga att urskilja små 

skillnader förstärker färgskillnaderna mellan två intilliggande ytor genom att 

skjuta bort färgerna ifrån varandra.
20

 Detta kallas också för induktion eller 

stimulankontrast.  

 

 

2.7.5 Färgens som symbolspråk och dess betydelse 

 
Eftersom färg förmår att väcka olika känslor hos oss har den använts symboliskt i 

alla tider, jungfru Marias mantel målades alltid blå därför att den blåa färgen var 

trohetens färg. Rött symboliserar ett politiskt system i uttrycket ”Röda Kina” och 

är också kärlekens och syndens färg. Gult används i buddismen som symbol för 

mildhet men betyder också falskhet och besmittelse. Den svarta färgen har i Kina 

betytt ondska, skuld och lastbarhet medans den vita färgen symboliserat 

sorgdräkten medans man i Indien använt den svarta färgen till att måla gudabilder 

och djävulen till vitt.
21

 Detta visar hur färgens symboler betyder för oss beroende 

på vår kultur, ursprung och association. 

Det har också uppkommit egna färguttryck bland människor. En del använder 

färgord på liknande objekt så som knallrött för tomte rött eller olivgrönt för mörk 

grönt vilket har blivit allt mer vanligare på senare tid. 

                                       
16 Bergström. B – Att välja färg. Sid. 27 
17 Bergström. B – Att välja färg. Sid. 42 
18 Svedmyr. Å – Upplevelse av färg och färgsatt miljö. Sid 81 
19 Svedmyr. Å – Upplevelse av färg och färgsatt miljö. Sid 81 
20 Svedmyr. Å – Upplevelse av färg och färgsatt miljö. Sid 81 
21 Ahnlund. G – Färg, känna och uppleva. Sid 18 
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2.7.6 NCS systemet 

 
Det var inom Stiftelsen Svenskt färgcentrum som bildades 1964 på initiativ av 

IVA, svenska slöjdföreningen och svensk industri, som NCS utvecklades under 

ledningen av Anders Hård. I och med NCS systemets uppfinning kunde man 

kartlägga olika färger och särskilja dem och genom NSC-triangeln och NCS-

cirkeln kunde man tala om hur färgerna såg ut.  

1979 tog NCS-systemet in som svensk standard för färgbeteckningar, SS 01 91 00 

och SIS NCS Färgatlas SS 01 91 02 som är en illustration av 

färgbeteckningssystemet NCS. 
22

 

När människor talar om färg och dess betydelse brukar de tänka på enskilda 

färger, men det är fel för att färger kommer som gott som aldrig en och en utan 

alltid tillsammans.  

”Bakom NCS-systemets uppbyggnad ligger närmare 20 års forskningsarbete.” 
23

 

Systemet utgår från sex elementarfärger som människor upplever som rena färger. 

De fyra kulörta elementarfärgerna är gult (Y), rött (R), blått (B) och grönt (G), 

medans vitt (W) och svart (S) är okulörta elementarfärger.  

 

 

 

 

 

 

 

2.7.6.1 NCS i designprocessen 

 
I färgsättningsprocessen är NCS ett stort hjälpmedel för att få struktur och 

sammanhang. Man kan utnyttja färgens egenskaper och dess kunskap att förmedla 

information till oss på ett genomtänkt sätt på produkter. Maskindelar och 

arbetsstycken kan till exempel färgsättas så att de avtecknar sig tydligt och ger 

informationen till säkerhet och försiktighet. Trafiksignaler, vägskyltar och 

gatumarkeringar kan vi lätt tyda med hjälp av färg. Kontroll och skötsel blir 

lättare när man följer ett överenskommet färgschema
24

 

De största användarna av NCS är de som i sitt professionella yrke arbetar med 

färg och färgsättning, som arkitekt-, design och måleriföretag. Det har dock fått en 

stor spridning inom industriföretag, textil och modebranschen men däremot inte 

helt och hållet i den grafiska branschen som redan använder sig av etablerade 

system inom grafiken, så som Pantone, PMS och europaskalan. 
25

 

NCS är ett hjälpmedel vid:
26

 

 Analys och kartläggning av befintliga färger 

 Själva arbetet att välja färger för en produkt eller miljö 

 Presentation av ett färgsättningsförslag 

 Upprättande av en beskrivning 

                                       
22 Hård. A. Färgsystemet NCS. Sid 55 
23 Bergström. B – Att välja färg. Sid 17 
24 Ahnlund. G – Färg, känna och uppleva. Sid 19 
25 Svedmyr. Å – Färgsystemet NCS. Sid 129 
26 Svedmyr. Å – Färgsystemet NCS. Sid 129 
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2.7.6.2 Färgkartor inom den grafiska branschen 

 

Inom den grafiska branschen använder man sig av något som kallar Pantone, 

Pantone Matching System, som är en färgkarta med utvalda dekorfärger som består 

av transparenta tryckfärger tryckta på papper. Det man ska tänka på är att 

slutresultatet kan variera i förhållande till papprets färg, sugförmåga samt 

färgskiktets tjocklek då tryckfärgen är transparenta. På grund av detta har man låtit 

trycka de drygt 1000 olika tryckfärgerna på olika sorters papper som obestruket, 

blankt bestruket och matt bestruket papper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 Slutsats färganalys 
 

Genom min litteraturstudie har jag dragit slutsatsen av att färgerna grönt och blått är 

det som är lämpligast till det här projektet. Det finns färger som man måste ta hänsyn 

till och det finns färger som måste kunna anpassas och vara förståelig för alla 

människor runt om i världen. Vi associerar och har olika relationer till färger. 

De färger som jag har valt att jobba vidare med och som jag har använt i de olika 

koncepten är noga utvalda genom den här analysen. Det är allra främst två färger 

som jag har valt att jobba med, vilket är grönt och blått men även något enstaka 

färger som brunt och beige, finns på vissa koncept. 

Den gröna färgen är en färg som är alla till behag, den är mild och associeras till 

naturen och smälter in i naturens miljö. 

Den blåa färgen är den färg vi associerar mest till parkering och bilar. Den är väldigt 

inlärd och internationell, därför tycker jag inte att man ska ändra för mycket av den 

blåa färgens egenskaper i förhållande till parkeringar, då det är den igenkänningen 

man får. För min produkt har jag valt att behålla den blåa färgen men har gett den en 

annan kulörton i blå nyans för att få den att smälta in i miljön lite mer än den 

traditionella skrikiga blåa färgen som är väldigt utstickande.  

Den bruna färgen smälter in i miljön mest, men kan i viss mån smälta in för mycket 

att det inte längre blir synligt och därmed tappa sitt huvudsyfte, att synas. Den bruna 

färgen är inte heller lika ögonfallande som de andra starkare färgerna vilket mister 

sin huvudsakliga funktion, därför har jag valt att inte jobba vidare med den färgen. 
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2.9 Produktens identitet och kommunikation 
 

 2.9.1 Socialisationsprocessen 
 

Vi människor är hela tiden utsatta av omgivningens normer, vilket är en pågående 

process som sätts igång vid födseln och som oftast är omedvetet och kallas för 

socialisationsprocessen. Denna process skapas vid indirekt kontakt med 

medlemmar ut olika grupper. 

När vi ser en bil av märket Volvo tänker många av oss på, transport, säkerhet, 

koldioxidutsläpp, ekonomi, status m.m. Dessa uppfattningar har sitt ursprung ur 

samhällets kollektiva normer, samt näringslivets kommersiella påverkan som 

smälter samman med egna erfarenheter.
27

 

 

Produkten som ett tecken kan delas upp i två delar: 

1. Uttrycket, vilket är det vi ser i produktens fysiska gestaltning 

2. Innehållet, alla inlärda relationer till produkten 

 

                                    Uttryck 

Produkttecken =  

                                         Innehåll  
 

2.9.2 Produktsemantik 
 

Produktsemantik innebär studier av teckens betydelser utifrån kulturella 

betingelser av tecknens uttryck och innehåll
28

 

Produktsemantiska tecken kan delas in i fyra funktioner som kan kombineras eller 

dominera var för sig: 

1. Den beskrivande uppgiften. Vilket innebär att användaren ska kunna förstå 

hur produkten skall användas utan vidare förförståelse. 

2. Den uttryckande uppgiften. Där produkten laddas med ett mervärde som ska 

visa på ett uttryck så som snabb, vänlig, funktionell. 

3. De uppmanade och signalerade värdena. Där man uppmanas hur man ska 

agera som i till exempel trafiksignaler och nödbromsar. 

4. Den identifierade funktionen. Där man ska kunna känna igen en produkts 

ursprung, släktskap och varumärke. 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
27 Björcke. Per Key – Designmetodik. Sid. 56 
28 Björcke. Per key – Designmetodik. Sid. 61 
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2.10 Grafiskt formgivning 

Vi exponeras hela tiden av mycket information och bilder under dagen, vissa som 

man ser, men inte tänker något vidare på då den inte är viktig och andra som är 

viktiga som man måste se till at ta del av för att kunna fortsätta vidare med 

informationen given till oss.  

För att kunna leva ett flytande och enkelt vardagsliv och få ett fungerande 

samhälle måste vi kunna ta in den information samhället sänder ut och ta till oss 

den på ett enkelt och informativt sätt. Detta tar vi upp genom våra sinnen som 

kopplar upp och kommunicerar med den resterande omgivningen. 

 

”Perception är processen som sker för att ta upp information genom våra sinnen. 

Kognition är förmågan att förstå och hantera informationen.”
29

 

 

För att kunna skapa en fungerande design måste man förstå de kognitiva och 

visuella frågor som uppstår och som utformningen ska stötta.
30

 

Eftersom inriktningen är skyltar för seende människor blir den visuella 

perceptionen speciellt viktig. 

Bra informationsmaterial gör vardagslivet enklare för mottagarna som behöver 

den specifika informationen och ger avsändaren en ekonomisk vinst och ökar 

trovärdigheten.
31

 Genom att använda färger, symboler, typsnitt och bilder skapas 

informationsdesign där den grafiska designern avsiktligt väljer estetiska och 

kognitiva val för att skapa en effektiv kommunikation.
32

  

För att kunna kommunicera effektivt med typsnitt måste man veta att de två mest 

väsentliga delarna är läslighet och läsbarhet. 

Genom att använda djärva och klara färger kan man öka uppmärksamhet. 

Färgkodning kan också användas för att öka uppmärksamheten.
33

  

Det är sambandet mellan form och innehåll som skapar det första intrycket som 

bildar budskapet.
34

  

 

2.10.1 Visuella tecken och bilder 

Vi exponeras hela tiden av bilder, från då man vaknar med morgontidningen, på 

mjölkpaketet till fotografier på damer och herrar på anslagstavlor på väg till 

jobbet. Väl på jobbet utsetts man för bild informationer som fotografier, skisser, 

kataloger, ritningar, kartor eller grafer. När man väl kommer hem och ska ta det 

lugnt så sitter man ännu en gång framför tv där ett nytt fönster med 

bildinformation öppnas för oss. Denna cirkel är vår vardag och är det vi utsett för 

varje dag, utan att alltid tänka på det. Denna process kan man använda för att 

sända ett budskap genom att skapa visuella bilder. 

”It’s important to clarify the potentialities of the image in communication, to ask 

what it can and what it cannot do better than spoken or written language.”
35

 

                                       
29 Arthur, Paul, Passini, Romedi – Wayfinding – people, signs and architecture. Sid 33-34 
30 Ware. C – Visual Thinking for Design. Sid 14 
31 Pettersson. R – Information i informationsåldern. Sid 104 
32 Baer. K – Information Design Workbook. Sid 6 
33 Pettersson. R – Information I informationsåldern. Sid 115 
34 Bergström. B – Effektiv Visuell kommunikation. Sid 216 
35 E.H. Combrich – The image & the eye. Sid 137 
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2.10.2 Symboler 
 

Bildmässiga tecken ska kunna enkelt och snabbt kommunicera sin information. 

Symboler kan se olika ut och kommunicera på olika sätt, vara fristående eller mot 

en bakgrund. För att en fristående symbol ska vara tydlig och läsbar ska den ha en 

skyddande area så som en ram eller liknande för att tydligt kunna kommunicera. 

En symbol med bakgrund skall ha en innerram för att visa sin tydlighet. 

”A pictogram can consist of a symbol that is either free-standing or is set against 

a background. In both cases, there should be a protective area around the symbol, 

so that its meaning and readability are not affected by other pictograms or texts in 

the vicinity”
36

 

 

Det viktigaste man ska tänka på när man utformar en symbol är att den inte ska 

vara typiskt för en kultur utan vara oberoende som kan tolkas av alla människor, 

oavsett kultur.  

Man måste även ta hänsyn till fysiskt handikapp som till exempel dåligt syn, 

mental kondition, språk, kultur, erfarenhet, orientering, omgivning, belysning, 

material, begriplighet, storlek, placering och avstånd. 

Här nedan visas en stop skylt, på tre språk och tre olika kulturer.  

Även om det är bestämt att trafikskyltar skall se samma ut internationellt så finns 

det en del undantag, här följer ett exempel.  

Den första bilden visar den klassiska stop skylten skrivet på engelska, i ett enkelt 

typsnitt utan seriffer. Denna skylt är förståelig på internationell nivå då man 

genast uppfattar budskapet, genom formspråket, texten och färgen. 

Den andra skylten är skriven på kinesiska, den har dock kvar sin form och färg 

vilket underlättar förståelsen och uppfattningen även för de som inte har den 

kinesiska kunskapen då den är i samband med trafiken just för att formen och 

färgen är inlärda och medger en varningssignal och skapar förståelse med endast 

den informationen given. 

Den tredje skylten är skriven på arabiska för att större delen av människorna i arab 

länderna inte har kunskapen av det latinska alfabetet och andelen av människor i 

varje land som skall kunna läsa och tyda dessa skyltar är större än de som kan 

latin. Därför är det lättare för dem att ta till sig informationen och använda den då 

de är vana vid sitt språk och också förstår den.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                       
36 Abdullah. R, Hübner.R – Pictograms, Icons & Signs Sid. 31 
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2.10.2.1 Piktogram 

 
Ett piktogram är en bild skapad av människan för att lätt och tydligt kommunicera 

och dra uppmärksamhet, utan ord. 

Eftersom piktogrammet inte är naturligt, utan skapad så är den beroende av 

överenskommelse mellan sändaren och mottagaren och måste läras in eller vara 

universellt igenkännbart för att kunna kommunicera sitt budskap. 

”Various forms of visualization play a crucial role in images intended for 

pictorial instructions”
37

  

Själva bilden skall vara så tydligt och självförklarande som möjligt för att kunna 

förmedla budskapet och associationen.  

”A pictogram is not meant to offer a complex explanation, but it should point to 

one clear and concrete fact, such as information, direction or prohibition.”
38

 

 

2.10.2.2 Ikonogram 

 
Ikonogram är en illustrativ bild av något. 

Det är en tecknad bild av en produkt eller vara där motivet är illustrativt tecknad. 

Man ritar av en produkts eller en varas form och färg väldigt illustrativt och vi får 

genom våra associationer en koppling till vad det är och vad den försöker visa. 

Denna metod använder man framförallt vid en pedagogiskt utlärande. 

 

2.10.2.3 Ideogram 
 
Ett ideogram är ett skrivtecken som står för ett ord eller ett begrepp istället för ett 

språkligt ljud eller stavelse. En symbol eller ett tecken finns på en symbol som 

representerar ett koncept, objekt, aktivitet, plats eller händelse genom 

illustration.
39

 

Termen ”ideogram” används också ibland för att beskriva egyptiska hieroglyfer 

och kinesiska tecken. 

 

2.10.2.4 Logogram 

Logogram är ett tecken som representerar ett helt talande ord, utan att uttrycka 

dess uttal. Kinesiska tecken är ett exempel på logogram  

 

2.10.2.5 Typografi 

Typografi är en bred term för konsten och hantverket att utforma texter så att 

textens budskap förmedlas på bästa möjliga sätt, och samtidigt 

är estetiskt tilltalande för läsaren. 

 
                                       
37 E.H. Combrich – The uses of images. Sid 231 
38 Abdullah. R , Hübner.R – Pictograms, Icons & Signs. Sid. 24 
39 http://www.citrinitas.com/history_of_viscom/ideograms.html 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Text
http://sv.wikipedia.org/wiki/Estetik
http://www.citrinitas.com/history_of_viscom/ideograms.html
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2.11 Ergonomi 

Vid utvecklingen av det här projektet har jag haft ergonomi och dess riktningar 

som grund vid val och framställningen av skyltarna och appen. Eftersom 

ergonomin förbättrar en produkt och utgår från människan har det varit en viktig 

del av utvecklingen och framställningen av produkterna. 

Jag har tänkt mycket på människan, dess tankegång och associationsfält och 

utvecklat produkten med hjälp av det. 

De ergonomiska begrepp jag har använt och har haft användning för har varit 

sensorisk-, perceptions, kognitiv- och emotionell ergonomi. 

 

2.11.1 Sensorisk 
Sensorisk är hur vi använder våra sinnen och de sinnesuttryck vi får av vår hörsel, 

syn, lukt, balans, smak och känsel med andra ord den information man får av 

sinnesorganen. För det här projektet har sinnesorganen syn varit i fokus och varit 

anpassad till att man lätt skall kunna med hjälp av synen uppfatta och ta del av 

informationen vi sänder ut. 

 

2.11.2 Perception  
Perception är hur vi uppfattar saker och ting samt förmågan att upptäcka det som 

sker runt om kring oss.
40

 

Perceptions ergonomi är något som är viktigt i det här projektet då det är viktigt hur 

man uppfattar informationen som ges samtidigt som det är viktigt att se vad som sker 

runt omkring, detta har tagits hänsyn till.  

 

2.11.3 Kognitiv  
Kognitiv ergonomi är hur man tolkar och uppfattar informationen och hur man 

reagerar psykologiskt mer än kroppsligt till produkten.  

Man talar om kognitiv psykologi som rymmer hjärnans olika funktioner så som 

tänkande, uppmärksamhet, minne, inlärning, medvetande, språk samt 

beslutsfattande och problemlösning.  

Man kan säga att min skylt är väldigt ergonomiskt kognitivt utvecklad då den 

handlar mycket om hur man upplever och får för känslor när man ser på skylten 

och användningen av parkerings appen . Jag har anpassad skylten så att alla 

människor skall kunna förstå budskapet och använt mig av färgen blå, som är den 

mest inlärda och använda färgen till parkeringar. 

 

2.11.4 Emotionell ergonomi  
Emotionell ergonomi handlar om att locka, engagera, medge trygghet samt vara 

roligt att använda.  

Parkeringsskylten och parkerings appen skall ju vara lockande och engagera 

människan till att ta del av informationen som man sänder ut och samtidigt kännas 

tryggt genom att användaren kan få känna att de får ta del av rätt information. 

 
 

                                       
40 Englund, Sandberg, Sundström – Arbetsmiljö och säkerhet. Sid 81 
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2.12 Trafikskyltar och vägmärken 
 

1927 kom man överens om en trafik överenskommelse på internationell nivå. 

Även om man kan hitta dessa vägmärken runt om i världen så finns det undantag 

som är specifika i olika länder och kulturer.  

Här nedan följer rekommendationer från vägverket av en vägmärkes innehåll. 

Dessa punkter har följts vid utvecklandet av parkeringsskylten. 

 

Vägmärkens primära krav är:
41

 

 Synlighet 

 Läsbarhet 

 Systematik 

 Logik 

 Inte större än nödvändigt 

Vägmärkets uppgift är:
42

 

 Reglera och skapa förutsättningar för resan 

 Visa vägen till orter och mål längs vägen 

Systemkravet är: 
43

 

 Skylta inte mer än nödvändigt 

 Skapa kontinuitet 

 Var konsekvent (typsnitt, gemener/versaler eller bara versaler.) 

 Skapa sammanhang 

2.12.1 Placering av skyltar 

Idag utsätts trafikanten för en mängd konkurrerande budskap. Det är svårt men 

viktigt att nå fram med det enskilda budskap ett vägmärke representerar. 

Vägmärket bör därför placeras och monteras med stor omsorg för att bidra till ett 

fungerande visuellt helhetsintryck. 

”Använd alltid så få vägmärken som möjligt men så många som nödvändigt.”
44

 

Vid val av placering av vägmärken skall synlighet och läsbarhet vara avgörande. 

Varnings, förbuds-, och påbudsmärken bör vara placerade enligt denna tabell
45

. 

 

 

 
 

 
 

 

                                       
41 Trafikverket - Vägmärken, placering av samt storlekar på vägmärken sid. 30 
42 Trafikverket - Vägmärken, placering av samt storlekar på vägmärken sid. 30 
43 Trafikverket - Vägmärken, placering av samt storlekar på vägmärken sid. 30 
44 Trafikverket - Vägmärken, placering av samt storlekar på vägmärken sid. 31 
45 Trafikverket - Vägmärken, placering av samt storlekar på vägmärken sid. 27 
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2.12.2 Vägmärkens storlek 

För andra vägmärken än lokaliseringsmärken med text är storlekarna fastställda. 

Tabell 3-2 visar fastställda storlekar. Vägmärken som används tillfälligt, 

exempelvis i samband med vägarbete kan ha andra mått än de som anges i 

tabellen.
46

 

Jag har utifrån dessa standarder rekommendationer gjort en mindre skylt. 

Anledningen till detta är att Region Gotland inte ville att skylten skulle vara 

alltför stor och utstickande för att ta upp uppmärksamheten från den kulturarviska 

miljön, vilket är problemet med de nuvarande parkeringsskyltarna. Detta var 

också ett av kraven de hade i början. 

Hänsynen till kulturmiljön är inskriven i väglagen och är dessutom styrd av 

landskapets formella skyddsvärde. Det handlar om att i ett första skede identifiera 

vilka vyerna är och varifrån de upplevs, och i nästa skede att analysera var 

eventuella konfliktpunkter finns mellan upplevelsevärdet och väganordningen. 

”I enlighet med den ledande principen bör vägmärket betraktas som en del av sin 

miljö. Miljön är därför utgångspunkt för den arkitektoniska analys som leder fram 

till generella råd för placering med mera”
47

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                       
46 Trafikverket - Vägmärken, placering av samt storlekar på vägmärken sid. 29 
47 Trafikverket - Vägmärken, placering av samt storlekar på vägmärken sid. 31 
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3. Idégenerering 
 

Efter en grundlig analys och faktainsamling kunde jag med kunskap gå vidare 

med idégenererings processen. Färg och storlek kunde fastställas efter den 

analysen och bearbetades vidare. Värdeorden som hela tiden har legat till grund 

till projektet har varit hitta, titta, förstå och smälta in, vilket har varit i åtanken i 

koncept utvecklandet. 

Då det här projektet handlade mycket om grafiskt design gick jag från mina egna 

snabba skisser direkt in i datorprogrammet Adobe Illustrator för att kunna få ett 

tydligt och grafiskt formspråk. Därefter kunde mina koncept väljas ut.   

Genom en delredovisning som hölls i mitten av projektet gick jag tillsammans 

med min uppdragsgivare igenom mina koncept som därigenom diskuterades fram 

till ett slutgiltigt koncept som arbetades vidare med. 

Den befintliga konstruktionen på stolparna kommer att användas för att minimera 

kostnaderna vid utbytet av skyltarna. Parkeringsskyltarna är anpassade till att 

endast bytas ut av de befintliga skyltarna och kan placeras på stolparna direkt och 

därmed behöver stolparna inte bytas ut.  
”En väl genomförd analys av behovet av vägmärken kan även innebära 

ekonomiska fördelar eftersom resultatet ofta är färre skyltar vilket ger lägre 

underhållskostnader.”
48

 

Idéer på innehållet av parkerings appen uppkom genom en brainstorming, där en 

noggrann analys av trafik problemen radades upp, bearbetades och fastställdes. 

Efter valet av innehållet kunde jag gå vidare till den grafiska layouten till appen, 

som också visades under delredovisningen.  

 

3.1 Parkerings skylt 

Efter de krav och behov ett vägmärke ska innehålla gick jag vidare på att 

förtydliga mina idéer. Dessa koncept är framtagna till att passas in i Visby och 

därför har inte hänsyn tagits till vidare städer. 

Jag utgick från färgerna marin blått, grönt, brunt och beige för vissa detaljer.  
”Färgens förnämsta uppgift är att tjäna uttrycket på bästa sätt”

49 
Jag valde att ha Visbys ringmur som en symbol kring koncepten för att binda ihop 

och tydliggöra var någonstans detta parkeringsskylt gäller.  

För att tydligt och på ett pedagogiskt sätt förklara att det är betalning av parkering 

det gäller innanför murarna valde jag att ha två myntar på skylten för att 

symbolisera betalning. Detta behöver inte innebära att det endast är den typen av 

betalning det gäller, utan det är snarare en grafisk symbol som är kulturellt 

accepterat och därför har jag valt att ha den symbolen i mina koncept. 

 

 

 

 

 

                                       
48 Trafikverket - Vägmärken, placering av samt storlekar på vägmärken sid. 31 
49 Citat av Henri Matisse, fransk konstnär 
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3.1.1 Koncept 1 
 

Det första konceptet som är en fristående symbol har en 

skyddande ram runt omkring i en grön kulör med en 

fyrkantig ram följt av en cirkel innanför. Konceptet har 

Visbys ringmur som siluett med färgen marinblå som 

huvudfärg, följt av ett vitt P, symbol för parkering.  

Mitt i bilden ser man en siluett av en hand som håller en 

peng i handen, som symboliserar betalning av parkering 

innanför murarna.  

Det här konceptet är väldigt grafiskt och pedagogiskt 

förklarad med enkla och tydliga linjer, med färgval som 

smälter in i miljön. 

 

3.1.2 Koncept 2 

Det andra konceptet är baserat på det första konceptet 

men här har jag istället valt att ersätta den fristående 

symbolen med en blå bakgrund följt av en vit inneram. 

Denna skylt är lite starkare och mer utstickande än den 

förgående då den blåa kulörtonen är mer dominerande 

och iögonfallande.  

I den här skylten har en vit port ritats med ett P innanför 

för att påvisa att det är ”innanför” muren som denna 

skylt gäller.  

 

3.1.3 Koncept 3 

Det tredje konceptet smälter mer in i naturen och är inte 

så pass utstickande då den dombinerade färgen är grönt, 

naturens färg och där den blåa färgen enbart finns i den 

rektangulära boxen för att påvisa att det faktiskt är 

parkering vi menar, vilket blir tydligare då den blåa 

färgen associeras med parkering i kombination med 

bokstaven P. Huvudinformationen finns i mitten av 

cirkeln som är markerat med en fetare, grön linje följt av 

en ytterram i en smalare linje.  

Här har ringmuren bytts ut med en rektangulär box, med 

fyra sidor. Den rektangulära boxen ska symbolisera parkeringsautomaten och går i 

det blåa kulörtonet och handen påvisar betalning av den. I mitten av boxen finns 

ett penghål där handen lägger in mynten.  
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3.1.4 Koncept 4 
 

Den här skylten är en enklare variant av den första skylten där 

endast en port har ritats och de andra två murarna har tagits 

bort. Här försökte jag skala bort överflödig information så att 

den skulle bli enklare, renare och tydligare.  

Innerramen i cirkeln har markerats genom en fetare linje 

likaså handen. Detta för att man ska tydligt och snabbt kunna 

se och få informationen även på långt avstånd och att skyltens 

storlek inte behöver kompromissas med informationen. 

 

3.1.5 Koncept 5 
 

Det femte konceptet har ringmuren i en siluett som följer runt 

till den nedre kanten av skylten i en marinblå kulör följt av ett 

vitt P. Denna skylt visar vad den förmedlar, det är precis som 

det ser ut, parkering innanför muren. 

Här finns utrymme till en pil på högersida av den nedre 

kanten, ifall det skulle behövas på vissa platser, för att hänvisa 

till automat. 

 

3.1.6 Koncept 6  
 

I det sjätte konceptet följer den förgående koncepts bakgrund 

med den blåa murens siluett. 

Här har man istället lagt till en hand med mynt i för att påvisa 

betalningen, detta tydliggör skyltens information, om att det är 

betalning av parkering. 

 

3.1.7 Koncept 7 
 

Det här konceptet är en kombination av koncept fem och sex. 

Bakgrunden är detsamma, men här har jag istället lagt till två 

fristående mynt gentemot P:et. På höger sida har en bil i en 

grafiskt, illustrerad bild ritats för att visa att det är parkering 

av bilar man ska betala avgift för. 
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3.1.8 Koncept 8 
 

Detta koncept är i en cirkulär form med en tunn avskiljning i 

mitten med hjälp av en smal linje. 

På den vänstra sidan visas en mur, med en port som påvisar 

informationen om att det är innanför muren detta gäller. 

På den högra sidan har vi överst handen med de två mynten i, 

under har vi P:et som står för parkering. 

Detta koncept är bra då man har delat informationen i två delar 

och eftersom vi läser från vänster till höger får vi först 

informationen om Var denna skylt gäller därefter Vad är det 

skylten vill förmedla för, i detta fall betalning av parkering. 

 

3.1.9 Koncept 9 
 

Koncept nio kommer också i en cirkulär form med en siluett av 

ringmuren ännu en gång, av anledningen som jag förklarade i 

början, att det är för att tydliggöra att det är Visby innerstad 

denna skylt gäller.  

P:et står i vänster av skylten för att det är det första vi läser när 

vi ser skylten, därefter kommer en hand med en peng hållandes, 

på väg att kasta in den i ett myntkast.  

 

3.1.10  Koncept 10 
 

Denna skylt är i en rektangulär skylt, med den blåa färgen som 

bakgrund. Från vänster ser vi handen med mynten ritandes vid 

sidan av en port till högersida med ett P innanför. 

 

 

 

3.1.11  Koncept 11 
 

Denna skylt är ett koncept på en port med parkering innanför 

och att det är betalnings avgift för de parkeringar som finns 

innanför denna port och mur som gäller. 
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3.1.12  Koncept 12 
 

Koncept 12 är en rund cirkel med en avlång port där handen är i 

centrum av porten för att visa att man ska betala medans den 

klassiska p:et är överst för att stort och tydligt förklara att det är 

parkering det är i fråga om, detta förtydligast med den blåa 

färgen. 

 

3.1.13 Koncept 13 
 

Koncept tretton skiljer sig från alla de förgående koncepten.  

Från vänster ser man en port som är större, följt av en mindre 

mur. Ovanför ringmuren finns parkerings P:et i en blå cirkulär 

form som står på en stolpe. Denna ska symbolisera en flagga på 

ringmuren, vilket man brukar ha på Visbys ringmur då det är 

högtider, så som nationaldagen.  

Till vänster av skylten finns två mynt med en ytterram i samma 

kulörton som bakgrunden. Detta koncept har en mörkbrun färg 

vilket gör att den smälter in i omgivningen lite för mycket vilket 

gör att den inte längre blir synligt. 

 

3.1.14 Koncept 14 
 

Det här konceptet är lite mer lekfull och lite annorlunda än de 

resterande skyltarna som är väldigt illustrativa och grafiska. Här 

har jag lekt med formen av ringmuren följt av en ram i en 

tjockare linje runt den fyrkantiga skylten som stärker skyltens 

centrum. I mitten av bilden finns en cirkulär, blå bakgrund med 

ett vitt P på följt av två mynt.  

 

 

3.1.15 Koncept 15 
 

Från och med det här konceptet och framåt har jag försökt 

komma ifrån det väldigt tydliga och grafiska formspråket och 

göra någonting annorlunda. Här har jag jobbat med formen P 

och gett den ett annat uttryck. 

Bredvid P:et har vi en grafisk bil för att tydliggöra vad det P:et 

står för, detta förstärker informationen då bilen och p:et kopplas 

med varandra. Detta har jag ringat in med en fet, blå markerad 

cirkel, med en smalare ytterram. 
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3.1.16 Koncept 16 
 

Här har jag varit väldigt lekfull och tagit geten som är Visbys 

symbol och format ett p med hjälp av det vänstra hornet, som 

skall stå för parkering. Till vänster om geten står ringmurens 

port följt av en bil i den understa delen av bilden. 

Skylten har en blå bakgrund med en vit cirkel följt av en 

smalare blå cirkel inuti, för att framhäva informationen. 

 

3.1.17 Koncept 17 
 

Den här skylten är en fortsättning på det förgående konceptet 

fast mer avskalad och lite tydligare. Här har bilen, ringmuren 

och det ifyllda p:et tagits bort och ersatts med en hand och peng 

i som är på väg att stoppa in den i geten, symbol för betalning. 

Detta koncept var inspirerad av sparbössor. 

 

 

3.1.18 Koncept 18 
 

Här har jag lekt med P:et och murens ingång och gett den lite 

lekfull perspektiv. Till höger sida har jag en hand med mynt i, 

nedanför har vi bilen. Allt detta är beroende av varandra för att 

få en fungerande och förståelig skylt. 

 

 

3.1.19 Koncept 19 
 

Den här skylten är i en grön nyans och är den dominerande 

färgen. Här har Visbys domkyrka samt ringmur ritats i en svag 

svart färg i en siluett. Nedanför till höger har jag ritat en 

parkeringsautomat följt av en hand med peng i som är på väg att 

lägga i den i automaten. 

Nedanför handen har vi ett P gentemot det blåa bakgrunden. 

Det här konceptet är väldigt detaljrik och har mycket 

information som det sänder ut. 
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3.1.20 Koncept 20 
 

Det här konceptet är en förenklad version av den förgående.  

Här har Visbys siluett tagits bort, P:et har förflyttats uppåt och 

förstoras en aning för att få mer uppmärksamhet och synas 

mer. Parkeringsautomaten har förminskat och centrerats. 

Handen har förlängts och har ett mynt med Carl Gustavs 

ansikte inristat, som är på väg in i automaten. All denna 

information är centrerat i cirkeln följt av en grön ram runt 

omkring. 

 

3.1.21 Koncept 21 
 

Denna skylt är en kombination av koncept nitton och tjugo 

men är ännu mer förenklad än den förgående. 

Här är handen och automaten i fokus följt av ett litet P som 

står på sidan av automaten. 

Här har jag behållit den gröna färgen, för att få skylten att 

smälta in i miljön samtidigt som jag har ringat in och 

tydliggjort den inre cirkeln där informationen finns. 

 

 

3.1.21.1 Skyltarna i förhållande till bil 

 

För att få en översikt på hur skyltarna samspelas och uppfattas då den är i verklig 

storlek i förhållande till en bil valde jag att ställa upp de på skyltar och storleks ordna 

dem gentemot en bil. Detta var också för att kunna visa hur de kunde se ut i rätt 

proportion när jag redovisade mina koncept för uppdragsgivaren.  

Här är en bild av några skyltar jag ställde upp:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 
 

3.2 Valt koncept 
 

Vid delredovisningen av mina idéer gick vi igenom mina 

koncept tillsammans med min uppdragsgivare. Där 

förklarades mina idéer och analysen och färgvalet 

redovisades. Det koncept som favoriserades och 

diskuterades fram till ett valt koncept blev denna skylt. 

Den här skylten är väldigt enkel och tydlig i sin 

information som den sänder ut och i sitt formspråk.  

Den har kvar sin blåa färg som är associerat till parkeringar 

men visar också på att det är innanför murarna denna regel 

gäller. Den är uppfattbar av alla kulturer och har inga 

onödiga detaljer, vilket är bra då man kan läsa av 

informationen på långt håll och uppfatta det. 

Skylten är av en kvadratisk form och har en ytterram i vit följt av ringmuren som är i 

tjockare linje med ett P som står för parkering, centrerat innanför. 

Skyltens storlek är 300 X 300 mm vilket inte är för stort men inte heller för litet. 

Detta var ett av kraven, att skylten inte skulle sticka ut för mycket men ändå vara 

tydlig och kunna vara synlig då det är dess huvud funktion. För att den ska kunna 

förmedla sitt budskap och ge information till bilisten måste den kunna synas. 

 

 

Det pratades också om underskyltar för de ställen där det 

behövs en underskylt för att hänvisa till 

parkeringsautomaterna om de kan ligga på ett långt avstånd 

och inte är i synhåll.  

I början var det tänkt att det endast skulle vara pilar med 

information om avstånd på den på en separat skylt, ställd 

under parkeringsskylten, men vi diskuterade på mötet om 

att man kunde använda handen som finns på de andra 

koncepten och kombinera den med denna skylt på något 

sätt och göra en hänvisning av den. 

Efter mötet gjorde jag en del ändringar och utvecklade en 

till skylt med en pekande hand istället med ett mynt i 

handen, för att förtydliga hänvisningen och kopplingen till 

parkerings automaterna och betalning av dem. Detta förslag 

skickades till min handledare och godkändes.  

För att göra tillverkningen billigare diskuterade vi fram om att trycka den hänvisade 

handen på samma plåt som parkeringsskylten, detta skulle göra det billigare vid 

tillverkning. Därför blev denna skylt lite längre och har måtten 300 X 410 mm. 

 

Den enklare skylten skall användas på de platser då hänvisning inte behövs och där 

den skylten i sin enkla form ger tillräckligt med information. 

Den andra skylten, med den pekande handen skall användas på de ställen där 

parkerings automaterna inte är i synhåll. Med hjälp av handens riktning samt 

information om avståndet får man vägledning till automaterna. 
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3.3 Slutsats koncept 
 

Det blev totalt tjugoett koncept som jag redovisade för Region Gotland. 

Dessa utvecklades med stor hänsyn till människan, vad gäller färg, utformning, 

grafisk symbol, associationer och ergonomi. 

Jag började med väldigt enkla, tydliga och grafiska koncept och fortsatte med lite 

mer lekfulla idéer för att kunna kombinera det väldigt strama med det lite mer roliga 

och detaljrika. 

Jag har hållit mig till specifika färger som jag noggrant valde efter min analys och på 

så sätt fått en röd tråd genom alla koncepten.  

Det koncept de valde var den enklaste av de alla, med få detaljer och tydlig 

information vilket är ett krav då man sänder ut information på offentlig miljö som 

skall tillgodose alla typer av människor. 

Förutom det visuella har en stor hänsyn till ekonomin tagits då målet med projektet 

var att göra det så verklighetstroget som möjligt och på så sätt kunna åtgärda 

problemen med minimala kostnader för kommunen att producera.  

Alla skyltarna har samma konstruktion som de befintliga och det är tänkt för att man 

lättast skall kunna byta ut dem och återanvända stolparna som redan finns och endast 

ersätta de befintliga skyltarna med de nya. 

Här nedan visas bilder på prototyperna: 

Den första bilden är skylten med hänvisning, den andra skylten är den tresidiga 

skylten som skall vara ovanför automaten och den tredje är standard skylten i sitt 

enkla uttryck. 
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3.4 Skylt ovanför automat 
  

För att skapa en helhet kring trafiken i Visby har jag försökt 

kombinera ihop parkeringsskylten med den skylt som skall 

finnas ovanför parkeringsautomaten. 

Denna skylt är i samma formspråk som den andra skylten 

men har en pekande hand som pekar nedåt istället för att 

påvisa att det är här nedanför betalning görs. Skylten visar 

tydligt parkering automatens placering och är i samma 

storlek som den större parkeringsskylten, alltså 300 X 410 

mm.  

Från början var det tänkt att denna skylt skulle ha fyra sidor 

och därmed synas från alla håll. Detta ändrades till tre sidor 

istället efter ett besök på skyltverkstan där prototypen 

gjordes. Anledningen var att det skulle bli dyrare att 

producera en skylt med fyra sidor och 

fästningsanordningarna skulle vara mer avancerad.  

En skylt med tre sidor skulle däremot vara betydligt billigare att producera samtidigt 

som synligheten från olika håll skulle kvarbli. Med det sagt blev skylten tresidig! 

 

Skylten kan vara integrerad med belysning för att optimera seendet av skylten och 

uppmärksamma bilisten även på långt håll samtidigt som den lyser över automaten 

under mörker vilket underlättar användningen av den och medger trygghet, vilket var 

ett stort problem enligt en undersökning som en grupp studenter gjorde på Lund. Se 

under rubrik 2.4 parkeringsautomater.  

Ljuskällan kommer från solceller som redan finns på de flesta parkeringsautomater 

och därmed kan man utnyttja dess funktion till att använda det till detta också. 

På denna skylt finns också handen med mynten som också finns på den hänvisade 

skylten. Här avslutas handen fram till handleden och har inte en längre arm som den 

andra skylten. Denna hand pekar neråt för att påvisa att det är här nedanför som 

automaten är och det är där du betalar din avgift. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkel skylt 

Skylt med  
hänvisning 



 

40 
 

3.5 Parkerings App 
 

För att fullända och lösa de problem Visby har med 

sin trafik utvecklade jag en parkerings app. Denna 

app är en komplettering till skylten, där den ger en 

mer samlad information och ger möjligheter till 

effektivitet och smidighet för användarna.  

Jag ville utveckla ett hjälpmedel som underlättar 

trafik situationen och skapa en service till alla de som 

besöker Gotland årligen och för de som bor här. 

Genom appen skall man kunna spara tid genom att den talar om och 

rekommenderar oss om platstillgång, priser och ger oss den information vi 

behöver, allt samlat på ett ställe. Man kan också välja det språk man vill få 

informationen på. 
Samhället blir allt mer modernare och det skapas hela tiden nya möjligheter för 

människor att underlätta vardagen, vilket det blir i den här appen.  

Denna app lyfter upp det gotländska trafik kaoset och Visby kan föra ett gott 

exempel till de resterande regionerna runt om i Sverige. Här har vi också en 

möjlighet att sälja vidare konceptet till andra regioner då även de har problem med 

trafiken och det skulle vara en stor fördel med en sådan app för bilisterna att 

använda för att skapa en mer flytande och säkrare trafikfärd.  

Den största fördelen med appen är att man kan betala sin parkeringsavgift via 

appen, vilket är kopplat till kreditkortet. Detta blir ett nytt betalsätt för att betala 

sin parkeringsavgift och en miljövänligare sådan, samtidigt som det underlättar 

för turisten som kanske inte har tillgång till svenska mynt och kan på så sätt 

lättare betala sin avgift genom en app som är direkt kopplat till kreditkortet.  

Vem vet inom en snar framtid kanske man inte längre behöver ha 

parkeringsautomater, utan det räcker med de moderna teknologiska hjälpmedlen 

som betalsätt. Fördelarna blir ju att man inte längre behöver tillverka dyra 

automater och inga mer underhåll för dem behövs. Man sparar tid och pengar!   

Information om appen skulle kunna ges på Destination Gotlands färjor som åker 

ner till Gotland som är ett stort färdmedel för turisterna. Under båtresan kommer 

en reklam om parkerings appen som exponeras på Tv skärmarna som finns på 

båten. På så sätt kan man som turist ta del av informationen och ladda ner appen 

och navigera sig och ta del av informationen under båtiden. Båttiden blir en 

informationstid. Man ska då från att ha fått informationen på båten kunna veta 

exakt hur man ska kunna navigera sig runt Visby och därmed kunna koppla de 

parkeringsskyltar som finns till appen. Det 

behöver inte endast vara på båten utan flyget är 

också ett viktigt färdmedel och där skulle reklam 

kunna visas och kanske även i kombination med 

ett uppslag av den klassiska turist katalogen 

”Gotlands guiden” som trycks varje år inför 

sommarsäsongen. Om man även då missat 

informationen om appen finns en sida med 

information om appen på Region Gotlands 

hemsida. 
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3.5.1 Parkering appens innehåll 
 

För att tydligt förklara vad appen kommer att ha för innehåll kommer jag gå in varje 

del i detalj för att beskriva dess syfte och innehåll. Här finns all trafik information du 

behöver veta om Visby, samlat på ett ställe anpassad efter dina behov. 

Parkering appens innehåll beskrivs nedan med förslag på användargränssnitt: 
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3.5.1.1 Innehåll: Språk 
 

Det viktigaste när man kommer in i parkerings 

appen är att man som användare ska själv välja 

vilket språk man vill att programmet ska ge 

informationen på. Detta är till hänsyn till den 

utländska turisten för att även de ska lättare och 

snabbare skall kunna förstå informationen.  

 

 

 

 

3.5.1.2 Innehåll: Vägbeskrivning 
 

Vägbeskrivningen visar var man är nu och hur man 

hittar till närmaste parkeringsplats och 

navigeringen till automaterna. Det är en inbyggd 

GPS i appen där man antigen kan slå destination 

eller låter programmet själv avgöra bästa plats i 

förhållande till den plats du befinner dig nu. En 

sträcka som symbolisera avståndet och hur långt 

kvar man har att köra fram till destination visas 

upp och ger en pedagogisk information.  

 

 

 

 

3.5.1.3 Innehåll: Rekommendation 

 

Här kommer det upp en blinkande knapp som visar 

upp rekommenderade parkeringsplatser i 

förhållande till var du befinner dig eller till den 

plats du skall åka till. Här kommer det även upp 

rekommendationer till billigare platser i och även 

utanför muren. Detta för att få så lite trafikmiljö 

innanför muren som möjligt och skapa mer 

utrymme. Man kan då själv avgöra om det är 

platstillgången eller priset som får avgöra beslutet. 
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3.5.1.4 Innehåll: Trafikinformation 

 

Här kan du få information om platstillgång som 

markerats med grön markering som visar lediga 

platser. De platser där grön markering inte visas 

påvisar fyllda parkeringsplatser. Här kan du också 

få information om det finns automater som är 

tillfälligt ur bruk. Denna information markeras 

med en röd färg och då får man istället en vidare 

hänvisning till närmaste automat och eventuell 

parkeringsplatser.  

 

 

 

 

3.5.1.5 Innehåll: Avgifter och tider 

 

Avgifter och tider, här kan du ta del av vilka 

trafikregler som gäller för just din 

parkeringsplats. Avgifter och parkeringstider 

exponeras och du kan lätt ta del av dem och veta 

vad som gäller för dig.  

 

 

 

 

 

3.5.1.6 Innehåll: Betalning av avgift 

 

Genom appen kan du registrera ett kreditkort 

för att kunna betala parkerings avgiften. Detta 

underlättar för turisterna som inte bär på 

svenska mynt och för de som inte orkar leta 

efter parkeringsautomater, lätt och smidigt! 
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4. Genomförande 
 

4.1 Processen 
 

Den process som har använts under projektets gång har varit designprocessen och de 

fem faserna: planering, analys, idégenerering, genomförande och redovisning. 

 

Examensprojektet började med ett samtal till Region Gotland, jag ställde frågan om 

tillgängliga projekt och om det fanns möjlighet för mig att vara delaktig i dem. Jag 

fick mycket bra respons och hörde talas Lennart Klintbom, trafikingenjör på tekniska 

förvaltningen. Jag kontaktade honom och fick höra om de problem de hade kring 

parkeringsskyltarna och orienteringen till parkeringsautomaterna i Visby innerstad. 

Detta fångade upp mitt intresse då jag insåg att det fanns ett behov av en lösning och 

att det var ett stort problem som jag kunde lösa.  

Att det var grafisk design som jag skulle få jobba med var också väldigt tilltalande då 

jag inte tidigare hade jobbat så mycket med det, vilket jag nu kunde göra och skapa 

ett intressant examensprojekt och en bra lösningsmetod för Region Gotland som de 

kunde ha användning av.   

Jag och Lennart Klintbom bestämde ett möte där vi diskuterade mer om projektet och 

gick in i det lite mer i detalj med kravspecifikation och projektets innehåll.
50

 I det 

mötet fick jag också en kartöversikt med parkeringsautomaternas placering i Visby.
51

 

Efter det mötet startades projektet.  

 

En planering gjordes för att fastställa deadlines och få en översikts av projektets 

planering
52

, där av en projektbeskrivning.  

Jag började projektet med en noggrann analys av befintliga automater och 

vägmärken och läste otaliga böcker och rapporter för att förstå problemet. 

Noggranna ergonomistudier och färgstudier gjordes följt av funktionsanalys på de tre 

delarna: Parkeringskylt, skylt ovanför parkerings automat och parkerings app. 

 

Genom analys fasen kunde jag med behövlig kunskap gå vidare på 

idégenereringsfasen. Jag började denna fas med formstudier och skissarbete och gick 

ganska snart in i programmet Adobe Illustrator för att få grafiskt utvecklade koncept, 

samtidigt som jag utvecklade parkering appens innehåll och grafisk layout. 

Dessa koncept redovisades för Region Gotland där vi gick igenom koncepten och 

diskuterade fram till ett slutgiltigt koncept. Detta koncept skulle samspela med de 

resterande två delarna, alltså skylten ovanför parkeringsautomaten och parkerings 

appen. En del ändringar fick göras efter den redovisningen och gjorde snarast och 

skickades iväg till Lennart Klintbom. Ett val gjordes från deras sida och jag kunde 

skicka iväg koncepten till Region Gotlands skyltverkstad för tryckning. 

En slutredovisning hölls i slutet av projektet där jag redovisade mina slutliga 

koncept, visade upp prototypen tillsammans med en affisch och lämnade in kopia på 

rapporten till Region Gotland. Arbete inför denna redovisning har lagts ner. 

                                       
50 Se bilaga 8.2 – Frågor mötet 
51 Se bilaga 8.3 – Kartöversikt parkerings automater 
52 Se bilaga 8.1 - Tidsplanering 



 

45 
 

Under projektets gång har den kreativa fasen kombinerats med en rapport skrivning 

som lämnades in till Bo Löfgren, handledare på Högskolan Gotland. Där av hölls 

en opponerings där en klasskamrat samt examinatorn, Magnus Fredriksson läste och 

kommenterade projektets innehåll.  

 

Efter slut redovisningen för Region Gotland hölls ännu en redovisning för lärare och 

elever på Högskolan Gotland. Där redovisades projektets arbetsgång och resultat via 

en power point presentation samt visning av prototyp och affisch. Ett stort arbete har 

lagts ner till denna slutredovisning. 

 

 

Den sista processen i detta projekt har varit en utställning på Almedalsbiblioteket 

foajé där prototyp och information om projektet har ställts ut, tillsammans med 

klassen. 
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5. Resultat 
 

Resultatet blev tre parkerings skyltar och en parkerings app.  

Den första skylten man ser är i sin enkla form och visar på att det är parkering det 

gäller, den är av måtten 300 X 300 mm.  

Den andra skylten är parkeringsskylt förlängt med en pekande hand som hänvisar 

till en automat, denna skylt är lite längre och är av måtten 300 X 410, handen är 

en ersättning av de klassiska pilarna och är tryckt på samma plåt för att minimera 

kostnader vid tillverkning.  

Den tredje skylten är den skylt som skall finnas ovanför automaten för att dra till 

sig uppmärksamhet och kunna synas bättre. Denna skylt är av samma mått som 

den tidigare, alltså 300 X 410 mm och har fyra sidor för att kunna ses i 360 

grader. En eventuell belysning finns inuti den för att synas bättre även under 

mörker och belysa automaten för en bättre användning av den under dåligt seende, 

som i mörker. Detta medger också en trygghet till användaren. 

Alla dessa tre skyltar kommunicerar med varandra och medger igenkänning då de 

tidigare skyltarna är av samma formspråk, vilket medför en smidigare användning 

och lättare navigering och förståelse. Kulörer och den grafiska utformningen av 

produkterna är framtagna med noga omsorg genom analyser som är anpassad till 

alla typer av människor, vare sig kultur eller land. Skyltarna och appen samspelas 

med varandra för att skapa en helhetsbild för användarna och underlätta 

igenkänningen.  

 

Konstruktionen har inte förändrats då målet har varit att skapa nya idéer på 

förbättringar som skulle kunna förverkligas med rimliga kostnader, därför har jag 

valt att behålla den befintliga konstruktionen som finns och återanvända stolparna. 

Den enda åtgärden man skulle få göra är att byta ut de parkerings skyltar som 

finns och ersätta dem med de nya skyltarna och programmera en parkerings app, 

som med sitt enkla gränssnitt och innehåll går att förverkliga med låg kostnad 

samtidigt som idén går att sälja vidare till andra städer och där man faktiskt kan gå 

med vinst. 

 

Parkerings appen är en annan viktig del i projekt som omsluter och ger en helhets 

bild av det hela. Det är det lilla extra som gör projektet speciellt och är till för att 

ge användarna en effektivare och samlad trafik information. 

Appen har ett enkelt gränssnitt som är lätt att använda och har innehåll som 

underlättar bilisterna att få en smidig trafikfärd. 

Denna app är en service till alla de som kommer och befinner sig på Gotland. 

Den ger det skyltarna inte kan ge och lite mer. Det bästa är att man kan betala sin 

avgift via appen, vilket underlättar för bilisterna och medför ett långsiktig 

miljövänligare samhälle och spar på ekonomin för Region Gotland. 

 

De tre skyltarna och appen är framtagna i samarbete med Region Gotland och är 

till för Gotland. Jag hoppas på en eventuell tillverkning och disponering av 

skyltarna inom en snar framtid, likaså utvecklingen av parkerings appen som kan 

sprida sig och användas av andra regioner. 
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6. Slutsats 
 
Syftet med projektet var att utveckla och designa ny parkerings skyltar och idéer 

på hur man skulle kunna navigera sig runt Visby innerstad. Man skulle genom 

dessa hjälpmedel kunna navigera och hitta till parkerings platser och viktigast till 

parkerings automaterna för att betala avgift.  

Problemen man har är att dagens automater är placerade på ett sätt som inte är 

lätta att hitta om man till exempel parkerat på långt avstånd. Detta medför att 

bilisterna inte hittar till automaterna och det skapar missförstånd och kaos. 

Önskemålet har också varit att den nya märkningen skall kunna smältas in i 

kulturarvs miljön och passa in i den historiska omgivningen samtidigt som det lätt 

skall uppfattas och tolkas av bilisterna. 

Genom analyser och undersökningar utvecklade jag tre parkeringsskyltar och en 

parkerings app, som alla tre samspelas med varandra och skapar en helhets bild 

och lösning över Visbys trafik situation. 

Parkeringsskyltarna är den första informationen man ser och ska snabbt ge 

behövlig information. Där av har den första parkeringsskylten ett enkelt och 

tydligt formspråk som ger informationen av att det är parkering det gäller. Nästa 

skylt utgår från den första men är till för de platser där man behöver ha en 

hänvisning till parkerings automaterna. Den tredje skylten är en större och 

tydligare skylt med integrerad belysning som står ovanför parkerings automaterna 

för att kunna ses från längre avstånd och under mörker. Alla tre skyltarna har 

samma formspråk för att skapa en röd trå och igenkänning för bilisterna. 

För att lättare kunna navigera sig och få en allmän information om trafik reglerna i 

Visby innerstad utvecklades en parkerings app. Denna app ger informationen man 

inte får av skyltarna utan ger en snabbare inblick över trafik situationen och 

hjälper till bilister att hitta och lokalisera till parkeringar och automater samtidigt 

som den också ger möjligheten att betala parkerings avgiften. 

 

Det har varit ett roligt och lärorikt samarbete med Region Gotland. 

Stort engagemang och intresse har lagts ner till projektet då det har varit en 

verklighets baserande projekt med gott samarbete med kommunen.  

Att få utveckla och skapa något som skulle kunna bli verkligt och som Region 

Gotland faktiskt skulle kunna med rimliga kostnader åtgärda och förbättra 

trafiksituationen med hjälp av projektet har känts bra och jag har känt en stor tillit 

från deras sida. Utvecklandet av produkterna har anpassats genom design och 

produktion för att kunna produceras med rimliga kostnader, vilket har varit en 

viktig punkt under processen som tydligt har följt med hela tiden och varit 

ledordet. 

Jag har fått en väldigt bra uppfattning av grafiskt design och lämpliga 

färgsättningar för offentliga miljöer och breddat mina kunskaper om det.  

Jag har följt upp min kravspecifikation och funktionsanalys väldigt bra och har 

alltid haft den som bas att gå efter. 

 

Resultatet har varit efter mitt önskemål och jag känner att jag har följt upp till 

mina mål och förväntningar väldigt bra. 
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8.7 Affisch av projekt 
 


