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Sammanfattning 
Detta arbete har handlat om att få förståelse vad barn eftersöker för designfaktorer i en 

mobilapplikation, som ska vara ekonomiskt lärande och hjälpa barn att planera vecko-

och månadspengen. Studien skulle resultera i ett designkoncept baserat på barnens 

egna behövande och önskade faktorer för en ekonomiskt lärande mobilapplikation. 

Anledningen till att utföra en sådan studie uppkom då svenska banker uppmärksammat 

att barn har det idag svårare att förstå pengars värde och planera budgeten. Samtidigt 

som kontanthanteringen har minskat används heller inte fickpengar i samma grad, 

vilket har tidigare bevisats vara en bra praktik att lära barn med. Således saknas det ett 

naturligt sätt för dagens barn att handskas med budgetering och lära sig pengarsvärde. 

Studiens syfte var därför att synliggöra dessa transaktioner genom att främja vecko- 

och månadspengen och barnens finansiella lärdomar i ett designarbete. Därmed blev 

frågeställningen: “Vilka designfaktorer prioriterar barn i en ekonomsikt lärande 

mobilapplikation”, vilket var tänkt kunna besvaras med hjälp av en skolklass med barn 

i elva till tolv årsåldern. Projektets syfte var att ha en hög användarinvolvering för att 

kunna få djupare insikter för barnens behov och även låta dem vara en del av 

designarbetet för att åstadkomma ett resultat de gillar. Teori som spelifiering användes 

och även en del normativa teorier som bygger sin teori på att försöka förändra eller 

främja ett visst beteende hos användarna, vilket i denna studie har valts att kallas för 

teorier inom social design. För datainsamlingsmetoder genomfördes tre primära 

insamlingar med en femteklass, där barnen fick delas in i tre grupper och genomföra 

varsin metod. Metoderna ämnade antingen att framkalla empiri om barnens 

ekonomiska och sociala tillvaro, samt låta dem generera egna designförslag och 

koncept för vecko-och månadsplanering. För att sedan analysera datan anpassades 

Tromp och Heckerts teoretiska modell som uppvisar ett sexfaldig process: från att 

definiera ett socialt fenomen, hitta problemområden inom den, använda strategier för 

att motarbeta och slutligen att framkalla ett designförslag. I denna modell integrerades 

studiens teorier för att kunna nyttja de strategier vid datanalysen. Slutsatsen blev att 

barnen vill lära sig med spel, kunna personifiera innehållet, kunna känna igen sin 

skolidentitet i tjänstens kontext, illustrera information med olika diagram och där de 

visats ha en fascination för högteknologiska prylar, som också tros ge dem social 

status. Barnen visade sig vilja vara ansvarsfulla och kunna planera sin egna budget, 

men vill kunna såväl belönas, antingen med godis eller pengar, samt även med roande 

och underhållande upplevelser. Därmed resulterade detta i en prototyp för en 

mobilapplikation som är format utefter barnens önskade funktioner.  

 

 

 

 
Sökord: spelifiering, gamification, barn och ekonomi, veckopeng och månadspeng, 

 interaktionsdesign, social design.  
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Abstract 
This work is about gaining insight for what kinds of design elements children search in 

a mobile application, aimed for learning economics and help them plan their budget. 

This study would result with a design concept based on children’s own needed and 

wished elements for an economic learning mobile application. The reason to start a 

project like this is because Swedish banks have noticed that children today have it 

difficult to understand money’s worth and plan their budget. While the card-

transactions have been reduced on the market have also the use of pocket money been 

minimized, even though it have been proved to be a good way to teach children 

money’s worth. Thus, there is not a natural way of today’s kids to deal with their 

budget and learn money’s worth. The study’s purpose was to visualize these 

transactions by promoting children’s weekly and monthly allowance and their financial 

lessons in a design work. This made the question: “What design elements prioritize 

children in an economic learning mobile application”, which was supposed to be 

answered by a school class with children at age eleven to twelve.  The projects purpose 

was to have a high user involvement for gaining deeper insight for children’s needs 

and also let them be apart of the design work to achieve a result they would like.  

 

Theory like gamification was used and a couple normative theories based their theory 

to promote a certain behavior of the users, which in this study have been choosed to 

call them all for theories of social design. There were three primary methods for data 

collection methods with a class from fifth-grade, were the children was divided in three 

groups to complete each method. The methods were aimed to either induce data for the 

children’s economic and social statement and also let them generate their own design 

concept for weekly and monthly allowance. Tromp and Heckerts theoretical model was 

used to analyze the data, were their model was costume to match this specific study. 

The model is a six fold process: from defining a social phenomenon, find issues with 

the area, then use strategies to counteract the problems and with developing design 

proposals. The studies theories was integrated in this model so that it would be 

possible to make use of the strategies during the analyses. The conclusion was that 

children want to learning with games, to personalize  the content, to recognize their 

school identity in the service, to illustrate the information with different charts and that 

they have a big fascination with high-tech gadgets, that also give them social status. 

The children showed that they want to be responsible for their own actions and budget, 

but they want also to be reward when they do something good. The reward should then 

be money or candy and they wanted to have amusing experience during education. 

Therefore this project was result in a prototype for a mobile application which is made 

after the children’s whished design element. 

 
Search words: gamification, children and economy, weekly allowance, monthly allowance, 

pocket money, interaction design, social design.  
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1 Introduktion 

Dagens samhälle har blivit mer digitaliserat. Nuförtiden är det i princip omöjligt att 

förbise den digitala världen, eftersom politiker, företag och organisationer börjar ställa 

krav på att människor ska kommunicera genom digitala medier (Snickars, 2014). I 

Sverige har utvecklingen kommit så långt att en del av bankerna har förminskat 

hanteringen av kontanter och ersatt dem med kontoköp. Swedbank är en av bankerna 

som har varit i framkant med skiftet mot en digitaliserad betalhantering och menar att 

ett samhälle med mindre kontanter också innebär en mindre påverkan på miljön och ett 

säkrare sätt att genomföra transaktioner på (Swedbank, 2016a). I en analys som 

Swedbank (2016b) har genomfört, påvisar det således att dagens barn och ungdomar 

har svårigheter att uppskatta pengars värde, vilket har lett till att månadpengen inte 

alltid räcker till. Analysen redovisar statistik på att månadspengen följer föräldrarnas 

lönetuveckling och att barn får en inkomstförbättrning på 73 procent, men ändå visar 

statistiken att fler barn idag har det svårare att få pengarna att räcka. Trots att barn har 

godare förutsättningar idag, har var tredje 12-åring problem att planera sin 

månadsbudget.  

 

För 25 år sedan var det var femte 12-åring som inte kunde få pengarna att räcka. Idag 

är det färre andel 12-åringar som får regelbunden månadspeng, vilket allt fler föräldrar 

väljer att ge barnen pengar vid behov eller också båda alternativen. Under 2015 visar 

analysen att hela 94 procent av barnen får pengar utöver sin planerade månadspeng. 

Privatekonomen Arturo Arques menar att barn som får en kombination av både 

månadspeng och mer pengar vid behov kan innebära att dessa barn får det svårare att 

hantera pengar i framtiden (Swedbank, 2016b). En annan undersökning som 

genomfördes av Swedbank under 2012 visar att två av tre barn får en avtalad vecko-

eller månadspeng och som brukar omförhandlas och stiga efter födelsedagar eller 

nyårskifte. Veckopengen beskrivs vara vanligast upp till och med nio år, medan 

månadspeng är vanligare bland barn som är 11 år och äldre. 

 

Enligt Webley (2004) har fickpengar bevisats vara ett bra medel för föräldrar att lära 

barn färdigheter för budgetering och pengarförvaltning. Att kontanter har minskat, 

påverkar detta till en viss del fickpengens syfte: att ge barnen pengar att ha i fickan. 

Nordea (2015) tilläger att fickpengen inte används likt som för, det vill säga att lägga 

grunden för ett sunt privatekonomiskt beteende. De menar att det nu behövs ett verktyg 

som talar om att pengarna faktiskt är slut eller också behöva ta de konsekvenser av hur 

barnen numera spenderar månadspengen. Samtidigt är dagens unga teknikvana sedan 

tidig ålder och därför är den bästa förberedelsen att tidigt få lära dem ett digitalt 

pengabeteende. Nordea menar att detta innebär att det finns nya utmaningar idag hur 

pengars värde kan och ska läras ut. 

 

Den digitala tekniken skulle emellertid kunna användas att lösa de uppkommande 
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bristerna med hjälp av design. Ett sådant designarbete kan leda till att forma nya 

brukskvaliteter, som är intressanta för aktuella kunskapsinlärningar (Leinonen et al, 

2016). Brukskvaliteter kan kartläggas och uppnås genom olika etablerade 

designdiscipliner, som kan skapa ny  kunskapsinlärning och läromedel som är digitala. 

Nuförtiden inbegriper läromedel också digitala resurser för informationshämtning, 

kommunikation och produktion av mulitmodala texter och dessutom med hjälp av spel 

(NE, 2016). Ett begrepp som har börjat användas allt mer är spelifiering 

(gamification), vilket innebär att utforma tjänster med nyanser från spelvärlden och 

som ämnar att lära användarna ny kunskap eller motivera dem till andra 

beteendesvanor. Genom att bara använda en del tjänster kan man se egenskaper som 

har inspirerats av spelvärlden, vilket också kan anpassas både för barn och vuxna. Det 

är vanligt att applikationer strategiskt valt att ändra sin design för att förhöja 

användarnas upplevelser, genom att locka med olika typer av belöningar och för att 

sedan kunna motivera individerna till ett önskat beteende. Enligt Robson et al (2015) 

handlar spelifiering om att företag försöker bryta vanliga beteendemönster hos sina 

användare, genom att omforma traditionella interaktionsprocesser till djupare och 

spelliknade upplevelser, som ska försöka skapa engagemang. Eftersom spelifiering kan 

vara ämnat för unga och äldre kan spelegenskaperna skilja sig åt beroende på vem 

målgruppen är och därför är participativ design (participatory design, PD) en 

designdiciplin, vars intresse ligger i att involvera användarna i framtagandet, för att 

sedan kunna framställa en användbar produkt för den potentiella målgruppen. För att 

kunna kartlägga barnens ekonomiska vanor och definiera vad de anser vara 

problematiskt med ekonomi och med vecko- och månadspengen kommer studien 

använda sig av social praktik (Social practice), socialt implicerad design (Social 

implication design) och effektdriven design (effect-driven design). Dessa tre bedriver 

undersökningar på ett önskat eller oönskat beteende, som sedan ska elimineras eller 

främjas med hjälp av designresultatet. Teorierna kommer i denna studie refereras som 

social design. Två forskare som tidigt uppmärksammade relationen mellan samhället 

och designteknologin är William och Edge (1996), som de uppmanar till att betrakta 

teknologin som en social produkt, vars egenskaper ska konstrueras efter avsedda 

brukskvalitéter. Cooper, Reimann och Cronin (2007) tilläger att en bra produkt eller 

tjänst borde konstrueras efter en trevlig människas beteende, vilket detta kommer 

nyttjas till att kartlägga barnens önskade brukskvaliteter. 

 

Därmed är denna studies målsättning att långsiktigt hjälpa barn att få förståelse och 

lära sig om ekonomi, genom att involvera målgruppen i studiens designprocess, för att 

sedan kunna bidra med ett resultat som motsvarar barnens önskemål och engagemang. 

Utifrån social design, spelifiering och med ett participativt förhållande till målgruppen, 

ska barnens önskade faktorer kartläggas och bearbetas vidare till ett designförslag för 

en lärande mobilapplikation. Swedbank är den enda banken i Sverige som har en unik 

applikation för de yngre och lägger stort fokus på att lära ut ekonomi till barn redan i 

de yngre åren. På deras hemsida finns gott om information för hur föräldrar bör 

förhålla sig till barnens finansiella lärdomar, där de bland annat har gjort en 

undersökning som visar att barn från familjer med hög inkomst har svårare att 
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uppskatta pengarnas värde, vilket dessutom har visats att  det är dessa familjer som 

bråkar mest om pengar (Swedbank, 2016c). Studien kommer bland annat att hämta 

inspiration ifrån Swedbanks applikation, Swedbank Ung, som är till för barn under 18 

år. Swedbank Ungs gränssnitt inbjuder redan användarna att personifiera gränssnittet 

med egna färger och bakgrunder, samt att funktionerna tycks vara utformade på ett sätt 

som ska engagera barnen och ungdomarna. Dessutom sänder Swedbank ut en 

barntidning kallat Lyckoslanten (Swedbank, 2016d) till alla barn som går årskurs fyra 

till sex. Genom att använda Swedbank Ung och Lyckoslanten som underlag i arbetet, 

kommer studien att resultera i ett eget mobilt gränssnitt som kan innefatta incitament 

från spelifiering, ifall barnen visar upp sådana önskemål. Samtidigt ska applikationen 

innehålla faktorer för ett stödjande läromedel för barnens finansiella lärdomar och 

budgetplanering. 

 

I studien är Swedbank inte uppdragsgivare, men däremot har Swedbank i Kalmar 

erbjudit sig att bistå med hjälp och information. Utöver detta kommer deras 

publicerade resurser på hemsidan att användas som underlag och motiveringar till 

området, samt deras applikationstjänst och tidning kommer att användas som 

bidragande utgångspunkter för gränssnittsdesignens grafiska profil.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Således saknas det ett naturligt sätt för dagens barn att handska budgetplaneringen och 

lära sig pengars värde, eftersom köpen med korttransaktionerna oftast sker digitalt. 

Studiens syfte är att synligöra dessa transaktioner genom att utforma ett mobilt 

gränssnitt som ska främja planeringen av vecko- och månadspengen och barnens 

finansiella lärdomar, genom att involvera och ta hänsyn till barnens egna önskemål i 

gränssnittsdesignen. Detta kommer att göras genom att kartlägga barnens syn på sin 

egna ekonomiska tillvaro, som ska ge insikter om deras nuvarande beteenden omkring 

vecko- och månadsplanering. Därefter ska ett designförslag skapas med hjälp av 

barnens utsedda designpreferenser och bearbetas med spelifiering och social design, 

vilket ger upphov till följande forskningsfråga: 

 

Vilka designfaktorer prioriterar barn i en ekonomiskt lärande 

mobilapplikation? 

 

Med en lärande applikation menas i denna kontext en applikation som ska innehålla 

faktorer som påminner om ett läromedel och som ska definieras med hjälp av barnens 

deltagande. Även om det finns ett antal mobila applikationer som bygger sitt koncept 

på barn och ekonomi, är visionen att utforma en tjänst som går vidare mot att lära ut 

och underhålla barnen att interagera med tjänsten före, efter och möjligtvis under deras 

transaktioner. Studien kommer att använda Swedbank Ung och Lyckoslanten som 

underlag för mobilapplikationens grafiska profil.  
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1.2 Avgränsningar 

Det har tidigare framförts att Swedbank Ung och Lyckoslanten kommer att användas 

som underlag vid designutvecklingen. Således kommer materialets bidragande inte att 

redogöras mer än att deras grafiska profil kommer användas som inspiration. 

Applikationens och tidningens bidrag tros vara en relevant punkt att genomföra för 

Swedbank, men inte lika betydelsefullt för undersökningen. 

 

Studien har som målsättning att slutligen resultera i ett designförslag för en 

mobilapplikation. Eftersom mobilapplikationer inte är bundna till särskilda 

operativsystem och numera tillgängliga för de flesta smarttelefoner, kommer det därför 

heller inte förekomma någon specifik avgränsning mot ett operativsystem eller märke.  

 

 

Trots att ekonomi är ett centralt ämne för studien och för forskningsfrågan, kommer 

ekonomi inte att undersökas som en egen teori med motsvarande egna ekonomiska 

teoretiska modeller. Däremot kommer de ekonomiska aspekterna studeras som ett 

samhälleligt fenomen, vilket kan representeras och lyftas fram med teorier ifrån 

informatik. 
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2 Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras litteratur och studier som är relevanta för studien och som 

kan motivera studiens teoretiska ramverk och metodval. Forskning som tas upp 

handlar dels om hur barn vanligtvis lär sig interagera med praktiska ekonomiska 

övningar och dels om hur man kan skapa ekonomisk kunskap. Även hur digitala 

tjänsten kan användas som inlärningsverktyg. 

 

Webley (2004) har genomfört en undersökning som riktar in sig på barnens 

ekonomiska förståelse, där han även diskuterar fickpengens påverkan. Han motiverar 

att fickpengen är ett sätt för barn att öva på vuxnas handel, genom att själva få öva med 

egna pengar. Från föräldrarnas perspektiv motiveras detta vara en viktig del för barnen 

att utveckla färdigheter med budgetering och att sköta pengar, vilket genom studier har 

bevisats vara korrekt. Webley framför Abramovitch, Freedman och Piners (1991) 

undersökning, som studerade hur barns tidigare erfarenheter av pengar påverkade hur 

de spenderade pengarna i en experimentell butik. Barn i åldrarna sex, åtta och tio fick 

en summa att spendera i butiken, antingen genom kontanter eller med kreditkort. De 

pengar som inte spenderas kunde de sedan ta med sig hem. Resultatet visade att 

andelen barn som fick en månadspeng och fickpengar spenderade lika mycket oavsett 

om de valde kontant eller kreditkort i experimentet, medan de som inte fick 

månadspeng spenderade mycket mer pengar när de valde att betala med kreditkort. 

Utöver denna studie påpekar Webley att olika länder  har olika syn på månadspeng och 

fickpengar. I en del länder är detta väldigt ovanligt i deras kultur, vilket förklaras vara 

på grund av vilken syn man har på uppfostran och på föräldrar-barn relationen 

(Webley, 2004). 

 

I en artikel av Fokkinga et al (2014) diskuterar de hur design påverkar livskvaliteten i 

samhället och att design har en möjlighet att väcka och influera beteenden och 

erfarenheter hos individer. Med designutveckling främjas individuell trivsel, vilket 

driver individer mot deras önskade visioner för vad de tror vara livskvalité. Nöje, 

emotionellanknytning och kultur förklaras vara  tre komponenter för individuell trivsel 

som design kan bidra med hjälp av effekterna att influera beteendet och erfarenheter 

(Desmet & Bolmeyer, 2013, refererat av Fokkinga et al, 2014 ). Dessa beteenden och 

erfarenheter påverkar individen också på en kollektiv nivå. För att uppnå ett personligt 

välmående behöver individen tillsammans med andra ändra de gemensamma attityder 

kring viktiga ämnen, som exempelvis kan vara miljöfrågor. Tillsammans styrs 

individers beteende mot att skapa en bättre värld att leva i (Fokkinga et al, 2014). 

 

Tucker (2014) förklarar hur kunskap bör läras ut på ett effektivt sätt i det digitala 

samhället och där hon menar att individer i den teknologi-drivna världen behöver lära 

sig att leva mångfasetterat och lära sig möjligheten att göra flera saker samtidigt. 

Vardagen består numera av en ständig tillgång till  information, vilket leder till svåra 

val med vad som egentligen betraktas som sant, men där detta informationsnät bör 
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ändå ses som en stor möjlighet. Folk är nuförtiden vana att kommentera, dela och 

interagera på Internet, genom exempelvis sociala medier. Web 2.0 definieras med den 

sociala användningen av Internet, att ge individer möjlighet att använda verktyg för att 

dela information och att samarbeta online när de vill och hur de än vill. Ett exempel på 

ett sådant verktyg är bloggar där individer kan publicera egna reflektioner som sedan 

andra kan läsa och kommentera på. Tucker ser att ett paradigmskifte sker i 2000-talet 

och menar att inlärningsprocessen är som ett ekosystem som övergår i en digital form. 

Ekosystemet av lärdom innebär att föra samman individer att dela, reflektera, 

publicera, skapa och lära i en bred utbildningsmiljö. Genom detta ekosystem och Web 

2.0 får individerna dra nytta av att interagera med andra för att uppnå ett mål eller att 

lösa ett gemensamt problem, där individerna själva får utvecklas i sin egna takt. Syftet 

är till grunden att hjälpa, engagera och uppmuntra varandra via den digitala miljön 

(Tucker, 2014).  

 

Nagle (2003) har skrivit en recension på digitalbaserat lärande (Digital game based 

learning) som är skriven av Pretsky (2001). Pretsky påpekar att människans 

videospelande har gjort att människans hjärna har vant sig vid ett annat tempo, vilket 

har resulterat i att vanlig inlärning vid en skolbänk är mindre effektiv för somliga barn. 

Idag är barn uppvuxna med användarvänliga produkter som visar med sitt utseende hur 

den ska användas, därför läsess sällan manualer, istället används produkten med en 

gång och lär under tiden (teach as you go). Detta gör att barn förväntar sig 

interaktivitet för att engageras vilket inte den traditionella skolmiljön erbjuder. Ett barn 

som har spelat mycket videospel har ställt om och bildat nya tankebanor och bli då van 

vid att det händer saker hela tiden. När det används inlärnings- metoder i skolan som 

inte är anpassade och drivna av barnets intresse kan det istället leda till oengagemang. 

Genom att låta barn spela ett undervisande spel, engageras dem att koncentrera sig på 

spelets uppgift, vilket gör att de glömmer möjliga spärrar och öppnar upp sig till 

möjligheten (Nagle, 2003).  

 

McGovern et al (2015) har publicerat en studie om deras spelapplikation Storm 

Evader, som är ett mobilt spel för Ipads och har som syfte att lära barn om meteorologi 

och teknologi. Deras grundidé var att konstruera ett läromedel som simultant ska 

kännas underhållande och samtidigt upplevas som seriöst. Detta gjordes genom att 

basera spelets kontext på verkliga meterologiska händelser. Förhoppningarna var att ett 

sådant spel skulle engagera barnen att intressera sig i matematisk- och teknisk-

forskning och att långsiktigt påverka barnens framtida studieval. I denna artikel 

beskrivs spelets innehåll samt en utvärdering på hur barn spelar och lär sig av Storm 

Evader. Tack vare att spelet ger omedelbar feedback till spelarna får de tillfälle att 

verkligen lära sig hur radardatan påverkar flygplansrutten. Att ge omedelbar feedback 

poängterar Dickey (2005, refererat av McGovern et al, 2015) vara kritiskt för 

inlärningen, därutöver är spel vanligtvis förstående mot spelarens beslutsfel, vilket 

innebär att man snabbt kan återvända och prova bättre lösningar i spelmiljön. Detta 

skapade exempelvis begränsningar för spelarens möjligheter att kunna ha förfogande 

för framtida händelser. Storm Evader fick utvärderas med hjälp av barn i mindre 
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grupper och sedan följas upp i antal  större publikevenemang. Barnen ville bland annat 

att det skulle finnas möjligheter att personifiera färgerna för respektive flygplats, vilket 

från början var tanken att färgerna skulle vara på ett sätt som inte gör hinder för barn 

med färgblindhet. Trots detta insåg utvecklarna att spelarna utnyttjade valmöjligheten 

med färgbyte att försvåra spelnivån genom att färglägga alla flygplatser till en och 

samma färg. Barnen påpekade också att de borde få välja antal flygplatser i spelet, för 

att kunna spela på en nivå anpassat till deras ålder. De äldre ville gärna ha fler 

flygplatser, medan de små ville ha färre (McGovern et al, 2015). 

  

Leinonen et al (2016) har genomfört en studie där fokus ligger på hur en 

mobilapplikation kan gynna barnens och ungdomarnas reflektioner i skolan, genom att 

undersöka möjligheten att ersätta traditionella reflektionsmedel med hjälp av mobila 

enheter. Reflektionen beskrivs vara en mentalprocess som sker i individens alla 

aktiviteter och specifikt när individen överväger att ändra ett beteende. 

Reflektionsprocessen ingår också i sociala interaktioner och sker i verbala former, 

vilket kan vara mer komplext eftersom det ligger i vikt att lyssnaren förstår 

reflektionen. I samband med att det finns ett ökat intresse för sociala medier i 

samhället, har det öppnats upp nya vägar för att reflektera och samtidigt ett ökat behov 

att uttrycka sina tankar, genom exempelvis egna bloggar och allmänna 

diskussionsforum. Barnen som har vuxit upp med dessa funktioner har potentiellt fler 

reflektionsalternativ, såsom att spela in sina tankar och funderingar. Detta har många 

skolor identifierat och väljer att involvera mobilenheter som en del av studierna. 

Leinonen et al formande två applikationer att stödja reflektion i utbildningsyfte, vilket 

en är till för individuellt bruk och en för grupparbete. För att skapa dessa applikationer 

användes participativ design, där forskare, designers, lärare och studenter arbetade nära 

varandra i en iterativ process. Efter analyser av kontexten som gjorts på olika skolor 

uppkom ett antal scenarion av forskare upp som sedan lämnades vidare till lärare och 

studenter som fick bygga på dem utifrån deras perspektiv. Själva produktdesignen 

utfördes av forskarna och designers utan medverkan från studenter eller lärare som 

istället fick utföra användartest på prototyperna (Leinonen et al, 2016).  

 

Gudmunson et al (2015) skriver en artikel om hur collegestudenter i USA har svårt att 

bygga upp god ekonomisk självständighet, då de lämnar skolan med höga 

studieskulder och ska direkt ut i arbetslivet. Detta kan leda  till att studenterna tar 

 ytterligare lån och många av dem har inte kunskapen att klara av den ekonomiska 

situationen och hamnar därför i en ond spiral av skulder och lån. Att starta sitt vuxenliv 

på detta vis kan leda till andra problem som kan uppstå i livet, exempelvis påverkan av 

det psykiska välmåendet, som i sin tur kan leda till att att ex-studenterna inte kan få en 

jobbanställning. För att minska dessa svåra omständigheterna är en av strategierna att 

undervisa om privatekonomi i tidiga åldrar. Denna strategi kallar Gudmunson et al för 

aktivt lärande som besrivs vara en form av undervisning,  som syftar på att studenter 

ska involveras i olika klassrumsaktiviteter med läraren och de övriga studenterna 

(Mohamed, 2008, refererat av Gudmunson et al, 2015 ). Genom att arbeta tillsammans 

med olika aktiviteter och uppgifter får studenterna diskutera problemet och att lära sig 
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genom att reflektera med andra. Författarna anser att undervisning av privatekonomi 

ska ske i tidiga åldrar, vilket tros vara nyckeln till att bygga ekonomisk kunskap och ta 

goda ekonomiska framtidsbeslut (Gudmunson et al, 2015). 
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3 Teori 
I detta kapitel är teorier indelade mellan social design och spelifiering. Social design 

är ett samlingsnamn som används i denna studie och som innehåller teorier från social 

praktik, effektdriven design och social implicerad design. Spelifiering innehåller två 

teorier om spelifiering och social spelifiering. Hur teorierna ska impliceras i studien 

redogörs i ett eget delavsnitt. 

3.1 Social design  

Att skapa design utifrån ett ingengörs-perspektiv är effektivt för att klarlägga 

konsumtionens inverkan och hållbarhet, där perspektivet konventionellt fokuserar på 

att reducera produktionsrelaterade inverkningar, såsom miljöspill och konstruktionsfel 

(Scott & Bakker, 2011). Följaktligen kan ett sådant perspektiv sakna en relation till 

produktens främsta syfte, vilket kan vara att motarbeta ett oönskat beteende. Därför 

kan det vara till en fördel att utvidga synvinkeln till att också inkludera 

användarcentrering och beteendesbaserande ansatser. Inom design finns det flera 

teoretiska modeller som har drivits av samhällets företeelser för att förstå vilka behov 

som eftertraktas i vardagen och sedan kunna implementera detta i utvecklingen av en 

tjänst, system eller produkt. Dessa teorier lägger fokus på olika sociala aspekter i 

designutveckling, men där de alla på något sätt involverar samhället i processen. 

Framgången bakom produkteffekten kan förklaras vara från vilka metoder som 

involveras i designprocessen (Warde, 2005 refererat av Scott & Bakker, 2011). 

3.1.1 Social praktik 

Att försöka betrakta användarna som sociala varelser än bara som en användare bidrar 

till nya och djupare insikter för individernas vardagliga konsumtionsroll. Scott och 

Bakker (2011) lägger fokus på studier som är ute efter socialt tekniska förändringar 

och innovation. Social praktik (Social practice) är en teori som påtalar ett dynamiskt 

samspel mellan människans rationella handlingar och med samhällets kollektiva 

beteendenormer. Dessa dynamiska samspel är vad som utgör en funktion i en praktik, 

där ett bruk är att individen genomför ett fenomen så som strukturen och normerna i 

samhället har normaliserat det. En praktik är exempelvis simning, matlagning, 

skrivning, rökning, shopping och bilkörning samt kan generellt definieras som en 

rutinerad kroppsrörelse, där objekt hanteras, subjekt stimuleras och där en världslig 

förståelse skapas (Rechwitz, 2002 refererat av Scott & Bakker, 2011).  Emellertid 

genomförs en praktik av individer och är likaså ett avgränsat tillfälle och ett specifikt 

sätt att genomföra en handling, men är ändå social i sin natur, då personer oftast lär sig 

praktiker av varandra, vilket leder till att det uppstår normer och standardiseringar 

inom diverse praktik. Scott och Bakker (2011) menar att det framkommer både interna 

belöningar, såsom emotionellt och fysiskt tillfredsställelse, som exempelvis vid 

bokläsning eller efter ett träningspass. Externa belöningar kan genereras av att få vara 
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en del ett socialt liv och att kunna framställa en ny identitet och status genom 

praktiken. Praktiker förklaras inte existera helt isolerat från andra praktiker och är 

istället intimt bundna med varandra som ett nätverk, där dessa kan definiera olika 

levnadsstandarder, så kallade lifestyles (Spaargarden, Martens & Beckers, 2006 

refererat av Scott & Bakker, 2011).  

 

Eftersom en praktik är naturligt dynamiskt kan de med tiden ändras eller förefalla, det 

vill säga att de kan bli instabila och sedan återstabila igen. Gamla praktiker kan 

betraktas som fossiliserade och att det överförs lite kunskap över till de framtida 

generationerna (Shove et al, 2008 refererat av Scott & Bakker, 2011). Däremot 

förekommer det bara innovativa ersättande praktiker, då de gamla förekommande 

bristerna motverkas med nya idéer, produkter och procedurer. Denna teori menar Scott 

och Bakker att den används till att analysera konsumtionens sociala tillvaro, men också 

för att förstå hur varors betydelse kan vara en viktig roll i en del vardagliga praktiker i 

vardagslivet. (Warde, 2005, refererat av Scott & Bakker). Det förekommer miljontals 

inköp från hushållen som inhandlar varor för deras praktiker i hemmet, vilket kan vara 

för att damsuga, tvätta eller matlagning, där detta brukar betraktas som normala 

praktiker. Sådana praktiker inträffar och definieras vid skärgången mellan högt 

integrerade element och mellan individernas genomförande, utspelat av de sociala 

normerna, individens behov, förväntningar och praktiska- och temporära rutiner. 

Medan produktdesignen blir allt smartare och mer utvecklande blir också individens 

färdigheter av praktiken integrerade i produkten (Shove et al, 2008 refererat av Scott & 

Bakker, 2011). Detta förklaras vara ett fall för att en del praktiker blir fixerade och att 

praktiken så småningom blir låg och inte lika socialt präglad. Det viktigaste i denna 

teorin påstås dock vara att man förstår praktikens koncept och att huvudprincipen är att 

mekanikens förändring blir till mer hållbart för levnadssättet och att ändra fokuset från 

produkter och mot praktiken. Att inte tänka rent av på cykeln som en produkt utan att 

drivas av cykling istället. 

3.1.2  Effektdriven design 

Fokkinga et al (2014) introducerar en användarcentrerad modell som demonstrerar en 

produkts verkan, vilket ramverket involverar effekter från erfarenheter och beteenden. 

Författarna var framförallt engagerade i att skapa en modell som representerar åtankar i 

designprocessen och hur slutresultatet kan stimulera och påverka användarnas 

beteende. Modellen innehåller två nivåer: produktinteraktionen och den totala effekten. 

Vid användarens interaktion med produkten kommer det medföras specifika 

upplevelser som möjligtvis kan relateras som ett omdöme för produkten. Denna 

företeelse motsvarar den första nivån som är produktinteraktionen, där användaren 

påverkas av tre olika slags upplevelser: estetiska, emotionella och syftet. Produktens 

estetiska upplevelser handlar om i vilken utsträckning produkten tillfredsställer eller 

möjligtvis kränker människans sensoriska system, medan produktens emotioner syftar 

på hur mycket av individens personliga behov har tillgodogjorts. Meningen med 

produktens syfte är att individen ska skapa förståelse över vad produkten kan användas 
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till och vilka attribut  som kan användas i specifika kontexter för att uppfylla 

användarens behov. Fokkinga et al poängterar att attributeten inte enbart riktar sig mot 

användningsegenskaper, men också vilka kulturella och samhälleliga egenskaper 

produkten har. Detta kan exempelvis innebära att samhället förklarar en del produkter 

mer kvinnliga eller manliga än andra, såsom att man möjligen förklarar att en rosa 

rakhyvel är en kvinnlig rakhyvel. 

  

Nästa nivå i modellen handlar om vilka effekter som har stimulerats utifrån produkt- 

användningen. I detta skede ligger inte längre fokus på produkten och istället på 

användarna. Det som ska undersökas är vilka avseeden den totala effekten medför på 

användarna. Den totala effekten kan influera flera mänskliga beteenden inkluderat vad 

individen gör, tänker, uppfattar, minns, vill, fantiserar och beslutar. Dessa attribut 

undersöks genom användarnas beteenden, erfarenheter och attityder (se Figur 1).  

 
 

Figur 1 visar hur Fokkinga et al kopplar de 3 begreppen med ett förklarande verb. 
 

När användarna interagerar med olika slags produkter leder detta till att olika stimulus 

och influenser påverkar deras beteende. Som författarnas exempel kan en ny bil 

erbjuda sådana lyxupplevelser att ägaren inte längre vill använda en cykel längre, 

vilket alltså är en beteendeskillnad. För att konkretisera beteendets egenskaper 

identifieras detta med att göra ett val eller en förändring. En produkt kan påverka i den 

grad att den ändrar användarnas och även andra människors beteenden, som när en 

person har på sig hörlurar i en allmän miljö, minimerar detta chansen att andra 

människor kommer fram och pratar med personen. Slutligen kan även beteendet 

påverkas på det sättet att man skapar förväntningar och fantasier i anslutning till 

produkten, såsom om man provar en ny klänning kan man inbilla sig vad omgivningen 

kommer tycka om den. Sammanfattningsvis kan beteendet väcka nya valmöjligheter, 

omgivningens beteende och förväntningar.  

 

Erfarenheter är däremot byggt på andra attribut, vilket är känslor och emotioner som 

produkter indirekt framkallar. Enligt Desmet (2008, refererat i Fokkinga et al, 2014) 

 produkt- interaktionens framställda emotioner inte en direkt orsak från interatkionen, 

utan istället av de ting som produkten möjliggör (därmed definieras experience som 

erfarenhet istället för upplevelser). Produkten kan göra det genomförbart för 

användaren att uppnå sina mål, såsom att telefonen hjälper individer att ta kontakt med 
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folk som befinner sig långt bort och att diskmaskinen hjälper till att rengöra servisen. 

Vidare kan erfarenheter underlätta vardagen, vilket också framkallar emotioner. 

Exempelvis på detta är att en del av produkterna väcker emotionella anknytningar vid 

specifika tillfällen men som inte är övertagande. Det vill säga att en picknick-duk 

kanske inte väcker starka emotioner, men kan vara bidragande till en positiv erfarenhet 

ute i naturen när man inte får sina kläder smutsiga.  Fokkinga et al tilläger att produkter 

kan därtill väcka känslor som inte är detsamma som emotioner, såsom att känna sig 

ansluten till en produkt eller kanske känna en börda.  

 

Slutligen handlar attityd om att uppfatta eller se världen på ett förändrat sätt, genom att 

engagera användaren att inse ett faktum, eller att hjälpa dem att uppskatta något. 

Exempelvis är upplevelser och attityder en mentalprocess, men där attityd har mer 

explicita tankeprocesser som involverar åsikter och beslutsfattande. Dessutom handlar 

attityder om att skapa en inställning till ett objekt, vilket kan påverkas av produktens 

utseende, förpackning och andra egenskaper. Fokkinga et al ger som exempel att en 

cigarettförpackning kan påverka inställningen mot rökning, men attityder kan också 

handla om en produkt påverkar en helhetsupplevelse. Som vid ett restaurangbesök kan 

ett tänkt ljus leda till att hela upplevelsen betraktas som romantiskt. Slutligen kan 

produkter påverka omgivningens attityd. Detta kan man relatera med att personers 

klädsel kan skapa en uppfattning om hur de tros vara (Fokkinga et al, 2014).   

3.1.3 Socialt implicerad design  

Tromp och Hekkert (2011, 2016) talar i sin studie om Social implicerad design (Social 

Implication design, SID), vilket är en metod som intar en social ställning i 

 designprocessen och drivs av att genomföra ett designresultat som ska vara önsvärt för 

samhället. Metoden beskrivs stödja oundvikliga och underförstådda riktlinjer i ett 

designarbete och likt Fokkinga et al (2014) skapa förståelse för produktens påverkan 

på människors beteende. Denna aspekt anses vara viktig för att i slutändan kunna 

verkligöra önskvärda sociala effekter. Metodens strategi är att förstå potentiella 

oönskade konsekvenser och se till att ändra effekterna till mer välkomnande. SID ger 

utrymme för att utveckla fördefinierade sociala fenomen och att implicita sociala 

beteenden, som ska bearbetas och förändras mot de efterfrågade sociala 

förändringarna, vilket kan exempelvis vara hög arbetslöshet eller bekymmer med 

fetma. Det behöver dock inte vara så stora fenomen som man vill förändra, men deras 

poäng är att först undersöka samhällsproblematiken objektivt och vidare involvera 

hälso- och finansiella- aspekter. Det är alltså viktigt att förstå sig på hur det verkligen 

ser ut i samhället, vilket de kallar att göra ett social redogörelse (Social statement). Att 

lyckas relatera ett designarbete tillbaka till de sociala aspekterna kan förhindra 

utvecklarna att dra förhastade slutsatser som kan frambringa större konsekvenser.  

 

Därmed väljer Trompt och Hekkert att beskriva tre användbra perspektiv som 

undersöker följande: Sociala verkligheten, människans beteendemönster och slutligen 

likt Fokkinga et al (2014) produktinteraktionen. Den sociala verkligheten undersöks 
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med en social redogörelse. Nästa steg i processen handlar om att undersöka vilka 

beteendesförändringar som är optimalt för att kunna uppfylla de sociala målen. I detta 

steg behöver man skapa förståelse över hur en god effekt kan nås, samt om detta är 

genomförtbart. Tromp och Hekkert menar att många  beteendesmönster kan uppfylla 

de begärda målen, men att dessa beteenden inte alltid går att planera utifrån 

designperspektivet. Författarna tilläger att man som designer bör trots allt vara 

självsäker att det går att påverka beteendesförändringarna genom produktens design. 

Slutligen handlar det om att studera de individuella användarnas tänkbara farhågor som 

kan uppkomma av designen för att därefter kunna motivera och engagera 

beteendesförändringar. Här ställs frågor  om vad som är viktigt för användaren själv 

och hur användarens prioritering kan användas vid interaktionen. Vikten ligger i att 

skapa förståelse för vilka påverkande effekter ett designval kan frambringa, samt om 

designvalet är lämpligt för effektmålet (se Figur 2). (Tromp & Hekkert, (2011) 2016). 

 

 
 

Figur 2 är en illustration på en generell SID-process, inspirerat av Tromp och Heckerts figur. 

3.1.4 Produktens trevliga beteende 

Detta avsnitt innehåller tidigare forskning från Cooper, Reinmann och Cronin som 

kompletteras med greppet generaliserande andre. Detta för att förstå människans 

kognitiva generaliseringsvanor, för att sedan kunna nyttja kunskapen. Avsnittet valdes 
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att placeras inom social design och inte i tidigare forskning, då informationen utgör 

kunskap som kan användas i en teoretisk modell. 

 

Cooper, Reimann och Cronin (2007) förespråkar andra att designa produkter som ger 

ifrån sig ett gott beteende. Han menar att människor tenderar att basera uppträdandet 

beroende på vad för instinkter vi får från omgivningen. Detta är något som gäller för 

tjänster som tillämpar relativt höga nivåer av interaktion med användaren. Det kan 

exempelvis vara mobila applikationer, vilket betyder att man som användare har olika 

instinkter för olika sorts applikationer och beroende på vilken känsla man får från 

produkten. För att användaren ska föredra produkten, rekommenderar Cooper, 

Reimann och Cronin att forma tjänstens beteende utifrån de egenskaper en trevlig 

person har. Dessa egenskaper kan bland annat  vara att tjänsten ska visa intresse, är 

hänsynsfull, använder förnuftet, inte ställer för många frågor och håller en uppdaterad. 

Självfallet kan en tjänst inte utveckla sådana egenskaper på egenhand utan som 

designprincipen antyder: “The computer does the work and the person does the 

thinking”(Cooper, Reimann & Cronin, 2007, s.249). Alltså att utforma tjänsten på ett 

sätt som skapar illusionen att tjänsten verkligen har intresse för användaren. 

Sammanlagt presenterar han 15 tänkbara mänskliga egenskaper som kan omvandlas 

som karaktärsdrag för interaktiva produkter, vilket få av dem kommer att redogöras 

nedan (Cooper, Reimann & Cronin 2007).  

 

Inom socialpsykologin talar man om den generaliserande andre, vilket är ett bergrepp 

mellan individen och samhället som bildar och förmedlar omvärlden till 

sammanhängande identiteter. Det vill säga att man sorterar människor mellan deras 

olika attribut till att skapa en identitet, som exempelvis hur en pappa eller mamma är, 

vad som gör en koltrast till en fågelart och så vidare. Att kunna generalisera den andre 

är ett skede inom barnens uppväxt som tillåter individen att forma en egen identitet om 

sig själv, genom att förstå hur andra människor tolkar personen. Den generaliserade 

andre kan tolkas som en abstraktion av de  samhälleiga attityder som barnen tidigt 

 möter och knyter till en enskild persons identitet. Med andra ord handlar det om att 

fånga in samhälles normer, värden och moral och bli en del av samhället och därmed 

tolka omvärlden med liknande ögon med andra som har liknande intressen (Bo, 2014). 

  

Att skapa tjänster som intar attribut från hur vi definierar en bra identitet kan 

exempelvis drivas av att tjänsten ska vara omtänksam. En omtänksam tjänst ska 

därmed kunna ta ansvar för användarens process vid interaktionen och inte klandra 

användaren själv om processen inte går som planerat. Om tjänsten ska visa intresse för 

användaren kan detta innebära att se till att komma ihåg användaren och dess tidigare 

behov, vilket Cooper, Reimann och Cronin kompletterar denna företeelse genom att 

 exempel på webläsaren Firefox, som ser till att komma ihåg användarens “cookies”. 

En sådan tjänst ska såväl se till att erbjuda hjälp när  användaren tros behöva det. 

Eftersom det är väldigt vanligt att digitala enheter kommer ihåg användarens tidigare 

spår, är detta något som kan betraktas som ett krav från användaren, vilket innebär att 

det blir en dålig upplevelse ifall tjänsten inte gör så. Som exempel när man spelar ett 
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datorspel och där väljer tjänsten inte kommer ihåg de avklarade nivåerna, ger detta 

upphov till en negativ upplevelse. I de fall som tjänsten uppvisar sig vara hänsynsfull 

kan det handla om att se till att betrakta användaren som chefen och därmed alltid 

jobba för användaren och inte genom att beordra användaren. Med detta menar 

Cooper, Reimann och Cronin att tjänsten ska se till att alltid ge förslag om alternativ 

och inte ge order. Detta förklaras inte vara detsamma som att en programvara talar om 

sin åsikt för användaren, men Cooper, Reimann och Cronin rekommenderar att 

förklara för användaren konsekvenser med en del val, men bör ändå låta användaren att 

förbi se varningen. En annan egenskap som kan vara optimal för en tjänst är att visa 

förståelse för mänskliga behov. Cooper, Reimann och Cronin talar i detta fall om att en 

tjänst borde i samband med användarens uppkommande behov att också planera ett 

nästa steg. Detta kan som i hans exempel vara att en webbläsare ser till att ladda 

tänkbara länkar som kan vara intressanta för användarens nästa moment, men det kan 

möjligtvis också innebära att tjänsten ska hitta mönster mellan användarens olika 

sökningar och basera ett förslag som kan täcka personens behov som personen inte 

kunnat hittas på egen hand (Cooper, Reimann & Cronin 2007). 

3.2 Spelifiering 

Möjligheten att spela ett spel finns idag i de flesta kontexter, som när man reser, på 

jobbet eller när man helt enkelt känner sig uttråkad. Trots att olika spel har olika 

innebörd och syften är deras mål att skapa en trivsam och njutbar upplevelse för en 

eller flera användare. Detta har gett upphov till att företag intresserar sig att tillämpa 

spelincitament i arbetsmiljön, för att kunna engagera sina anställda i arbetet eller för att 

motivera kunderna genom att exempelvis inbjuda till att tävla mot varandra. Eftersom 

alla spel är ute efter att skapa trivsamma upplevelser använder företag metoden till att 

främst motivera och belöna önskvärda beteenden hos deras användare. Idag förmedlar 

företagen dessa spelincitament vanligtvis genom digital teknik och sociala medier, 

vilket ger möjlighet att erbjuda användarna mer djupa och spelliknande upplevelser än 

tidigare (Robson et al, 2015). Att tillämpa egenskaper och incitament från spelvärlden i 

traditionella tjänster kallas för gamificiation, eller på svenska för spelifiering.  

3.2.1 Ett ramverk för spelifiering 

Robson et al (2015) beskriver ett ramverk av principer för spelifiering. De vill skapa 

grundläggande riktlinjer för hur man på bästa sätt kan skapa design och implementera 

egenskaper som optimerar strategin i praktiken. De förklarar att spelifiering redan har 

implementerats i områden som vård, transport, utbildning, statliga verksamheter och i 

andra stora bolag. Det kan i dessa fall handla om att användarna får möjlighet att 

jämföra sig själva med andra användare. Som ett exempel väljer ett el-bolag att 

engagera kunderna att konsumera mindre energi, genom att låta dem jämföra deras 

konsumtion med grannarnas och erbjuder kunderna valmöjligheten att publicera 

resultatet på Facebook (Wingfield, 2012, refererad i Robson et al, 2015). Andra företag 

ger kunder möjlighet att samla in poäng för att på så sätt förhöja kundrelationen med 
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företaget och belöna de som visar sig vara mest lojala. I många fall appliceras 

spelifiering i tjänster för att producera önskvärda förändraringar i anställdas och 

kunders beteende genom att gestalta dessa blivande vanor. Detta kan uppnås genom att 

ge användarna någon form av belöning och emotionell respons från de andra 

användarna som deltar i upplevelsen, vilket alltså innebär att skapa tillfredsställelse hos 

individen. Dessa belöningar kan antingen vara i form av yttre- eller inre-värden, där 

yttrevärden motsvarar priser och pengar och inrevärden kan istället vara belöningar 

som njutning och nöje. Oberoende vilken sorts belöningsvärden tjänsterna vill 

motivera med är det viktigaste att användarnas beteende förändras successivt mot 

önskvärd riktning. En väl konstruerad upplevelse med spelifiering ska stödja både 

positiva och negativa utfall, såsom att undvika förslutsupplevelser och att generellt 

alltid leda användaren till tillfredsställelse, oavsett utfall (Robson et al, 2015).  

 

Robson et al presenterar ett trefaldigt ramverk för spelifiering som härstammar från 

speldesign och består av mekanik, dynamik och emotioner (se Figur 3). Mekanik 

motsvarar själva utformningen av traditionella tjänster som intar spelliknande 

egenskaper. Mekaniken kan bland annat vara att specificera vilka mål, regler och 

inställningar tjänsten ska inneha, samt vilken kontext, begränsningar och typer av 

interaktivitet som ska ingå. Dessa specifikationer ska alltid vara detsamma för alla 

användare och dessutom vara relativt kända för användaren redan innan det 

förekommit en interaktion med tjänsten. Poängen med mekaniken är att utforma de 

grundläggande funktionerna och aspekterna för speliknande upplevelser, vilket innebär 

att kartlägga nyckelfunktioner, som hur man vinner eller förlorar. Vidare kan 

mekanikens specifikationer fördelas mellan ytterligare tre områden: upplägg, regler 

och progression. Mekanikens upplägg syftar på de överväganden som utformar 

upplevelsemiljön, vilket kan vara allt från att bestämma handling till att välja vilka 

objekt som ska finnas med i spelmiljön. Det kan också vara frågan om användaren ska 

spela mot andra spelare eller mot en dator. Dessutom är det viktigt att fundera i vilken 

rumslig miljö användaren kommer vilja interagera med en sådan tjänst. Mekanikens 

regler handlar om att framställa konceptets mål genom att reflektera över funktioner 

som ska vara tillgängliga och vilka begränsningarna är, som exempelvis spelets 

tidsbegränsning. Detta beskrivs vara värdefullt ifall man vill skapa press hos 

användaren (Kelly, 2012, refererad i Robson et al, 2015). Slutligen handlar 

mekanikens progression om vilka olika instrument som kan tillämpas i tjänsten för att 

optimera upplevelsen. Progressionen kan alltså förstärka användarnas närvaro i 

upplevelsen genom att belöna en del situationer. Genom att belöna olika prestationer i 

spelet, signaleras även deras framsteg i utvecklingen, vilket exempelvis kan kopplas 

samman med spel som har olika svårighetsnivåer. Progression ger någon form av 

belöningsvärde beroende på vad som anses vara optimalt för just den specifika tjänsten 

(Elverdam & Aerseth, 2007, refererad i Robson et al, 2015).   

 

Till skillnad mot mekanik som intresserar sig i spelets kontenta, syftar dynamik på 

upplevelseresultatet som uppkommit på grund av mekanikens utfall. Dynamik kan 

förklaras vara beteendet som har uppstått hos användaren av att delta i en 
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spelupplevelse. Det handlar om att se ifall speltjänsten gestaltar de planerade och 

önskvärda beteendena eller om tjänsten istället främjar andra oplanerade beteenden. 

Robson et al illustrerar hur dynamik kan te sig under ett spel av Poker, vilket befodrar 

beteenden som att bluffa, fuska, konspirera och att skryta. Ännu ett exempel kan vara 

när man låter användarens skapa lagteam i speltjänsten, vilket kan främja beteenden 

som stödjer samarbete. En annan värdefull dynamik att ha i åtanken beskrivs vara att 

användaren blir mer tävlingsinriktad när det är fler personer runt om kring som följer 

spelet, eftersom användaren vill inte se dålig ut framför de andra (Lewicki, Barry & 

Saunders, 2014, refererad i Robson et al, 2015). Detta kan således innebära att 

dynamiken blir att användaren gestaltas till att prestera på hög nivå. Alltså kan 

dynamik planeras utifrån spelstjänstens kontenta, men kan egentligen inte styras mer 

än så, vilket innebär att resultatet antingen kan bli positivt eller negativt. Slutligen 

handlar spelifieringens emotioner om att alltid se till att framkalla känslor i speltjänsten 

som känns trivsamma, för att användaren ska vilja använda spelet fler gånger. Spelet 

bör kännas som en trevlig upplevelse både pragmatiskt och emotionellt, vilket antyder 

att emotionerna kan vara skoj, spänning, nöje, förvåning, undran och glädje över den 

personliga framgången. Även ifall den holistiska upplevelsen ska kännas som trivsam, 

bör användaren känna negativa emotioner under spelets motgångar. Emotioner är 

precis som dynamiken ett utfall av mekaniken, vilket beskrivs vara tre viktiga 

huvudområden som behöver planeras vid en spelliknande upplevelse (Robson et al, 

2015). 

 
 

Figur 3 illustrerar visar hur de olika delarna i Robson et als teori förhåller sig till varandra. 

3.2.2 Social spelifiering 

Det har tidigare nämnts att spelifiering oftast används för att uppmuntra ett visst 

beteende hos användarna, genom att se till att medföra spelliknande upplevelser och 

känslor i interaktionen. Att se till att uppmuntra ett visst beteende, skiljer sig inte långt 

ifrån att engagera användarna att lära sig någon form av  ny kunskap, vilket teorin 

bakom Spelbaserat lärande (Game-Based learning, Prensky, 2001) har avseende för 

och använder videospel som ett verktyg för ett alternativt läromedel. I samband med att 

teknologin kunde ge möjlighet till kommunikation fick spelbaserat lärande en skjuts 

framåt och som sedan resulterade i förändringar i samhället, influerade folkets sätt att 
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relatera, kommunicera, arbeta och att lära sig ny kunskap på ett helt nya sätt. Spel är 

något som har blivit alldagligt för både vuxna och barn och utfallet blev sedan just 

spelifiering, som inte rent och hållet är ett spel, men som intar dessa spelegenskaper i 

icke-spelstjänster. Simões, Redondo och Vila (2013) undersöker vilka faktorer som gör 

ett spel och främst sociala spel, till ett förnuftigt medel att applicera i läroprocesser. De 

nämner att populariteten för videospel har under lång tid beaktats av pedagoger och 

dessutom använts i skolmiljöer, men till skillnad från spelbaserat lärande som använder 

videospel, kan spelifiering kombinera traditionella faktorer med spel, för att göra 

studierna mer attraktiva (Lee & Hammer, 2011, refererat av Simões, Redondo & Vila 

2013). Spelifiering i utbildningen har som fördel att introducera vad som verkligen är 

betydelsefullt i videospelen och öka engagemangsnivån för studenter. Studenterna lär 

sig inte att spela ett specifikt spel, utan lär sig något nytt genom att bli lika motiverad 

som om de spelade ett spel. Såväl som sociala spel som emellertid samarbetar med 

användarna, är konsumenterna inte bara ute efter information på webben, utan kan 

numera vara med och producera egen information och vara delaktiga i utvecklingen. 

För att sociala spel är applikationer eller också spel på Facebook och annan digital 

media, utvecklad därmed nya sätt att kommunicera, hitta nya vänner och sedan lätt till 

ett kulturellt digitaltnarrativ. Genom sådan utveckling kan exemeplvis skolor se till att 

forma liknande miljöer för socialt lärande, som lyfter fram samarbete med andra 

kamrater och kan vara öppet för de studerande, lärare, föräldrar och experter som 

undervisar. Att både fokusera på de sociala faktorerna och på spelvärlden har 

författarna valt att kalla för social spelifiering (Social gamification, Simões, Redondo 

& Vila 2013). Deras mål med forskningen är att assistera pedagoger och skolor med 

kraftfulla och motiverade verktyg för studiesyften, för att kunna beröra 

studentmålgruppen. Likt Robson et al (2015) fördelar de ramverket mellan termerna 

mekanik och dynamik, men där de sedan har valt att definiera de viktiga aspekterna 

som bör inkluderas i en tjänst med social spelifiering.  Utifrån riklinjerna som kartlagts 

av Klopfer et al (2009), Lee och Hammer (2011) och Linechan et al (2011) har 

Simões, Redondo och Vila sammanställt detta till sju rekommendationer, vilket 

redogörs i följande stycke. 

  

För att alla studenter ska få chans att bekanta sig med läromaterialet, föreslås det att 

tjänsten ska tillåta användarna att experimentera med materialet återupprepande 

gånger (1). Detta kan vara i form av praktiska läroövningar och med spel som tillåter 

återupprepning till målet har lyckosamt klarats av. Tjänsten rekommenderas också 

kunna ge snabb feedback (2) under uppgiftens gång, vilket har beskrivits hjälpa 

studenterna att förbättra deras egna inlärnings- strategi och öka möjligheten att kunna 

lyckas vid nästa försök ifall uppgiften inte kunna genomföras korrekt. Därmed kan det 

vara förnuftigt att uppgifterna kan anpassas för olika skicklighetsnivåer (3) för att 

kunna stödja användarnas uppfattning och att de under processen gör personliga 

framsteg, samt för att de verkligen ska tro på deras egna chanser att de kan klara av den 

avsedda skicklighetsnivån. Detta beskrivs vara en metod som motiverar studenterna att 

interagera och att lära sig kunskap med och i liknelser bör uppgifternas svårighetsgrad 

 öka parallellt med studenternas skicklighetsutveckling (4). Att varje individ ska kunna 
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inrätta uppgifter för deras egna kunskapsnivå kommer också öka förväntningarna att de 

framgångsrikt kommer kunna klara av uppgifterna. Att sedan kunna fördela komplexa 

uppgifter till mindre och lättare deluppgifter (5) leder till att studenterna kan successivt 

möta och klara av uppgiften, vilket kan hjälpa dem skapa lärdom och slutligen kunna 

ta itu med svårare uppgifter i framtiden. Simões, Redondo och Vila nämner även att 

man bör tillåta studenten att ta olika rutter (6) för att kunna uppfylla målet i tjänsten, 

där vardera ska kunna ha möjlighet att välja olika sekvenser av deluppgifter följt av 

deras egna val av rutter. Denna möjlighet motiveras med att studenterna ska kunna ha 

ytterligare möjligheter att välja att persionifiera sitt egna lärande. Slutligen ska en 

tjänst involvera igenkännande faktorer och olika belöningar (7) från möjligtvis lärare, 

föräldrar och andra stundenter. Detta för att individen ska känna sig belönad från andra 

samt för att höja personens sociala status (Simões, Redondo & Vila 2013). 

  

Simões, Redondo och Vila påpekar också en del ståndpunkter som behöver tas till 

hänsyn, såsom att hjälpa studenterna att hantera deras beslutsfel som en del av 

inlärningsprocessen och att känslor som framhäver ångest borde undvikas. Istället 

borde detta mötas med att ge positiv feedback som engagerar till omprövningar. De 

nämner också att flödes- upplevelser i samband med inlärningen bidrar till att 

aktiviteten genomförs med njutning och roande, istället för att drivas av en yttre 

motivation, då målet är att man upplever en kontinuitet i lärandet. Ett annat påstående 

som skulle kunna bidra till motivation är ifall studenterna får möjlighet att utveckla en 

skolbaserad identitet under inlärningsprocessen (Lee & Hammer, 2011, refererat av 

Simões, Redondo & Vila 2013). Detta kan vara en anledning till att involvera andra 

skolfaktorer i en sådan tjänst, såsom lärarna och skolkamrater och att kunna se 

liknelser till skolmiljön beskrivs vara belönade och motiverande för ökad skicklighet. 

Att försöka motivera de utomstående till detta är ännu en faktor som kan bidra till 

studentens progression, vilket kan innebära att lärare och föräldrar ska vara redo att 

stödja och belöna (Simões, Redondo & Vila 2013).  

3.3 Implementering av teori 

I denna del redogörs hur teorierna ska användas i studiens resterande moment.  

 

 

I social praktik talar Scott och Bakker (2011) om hur design förändrar och utvecklar 

olika praktiker och pådriver att designa utifrån praktikens behov, inte utifrån ett 

produkttänkande. Denna teori används till att få förståelse för vecko- och 

månadspengen som en drivande rörelse och att ta hänsyn till praktikens dynamik, 

såsom interna- och externa belöningar, statusutveckling och så vidare. Teorin hjälper 

studien tolka och betrakta vecko- och månadspengen som en social praktik.  

 

Effektdriven design är en teori som upplyser om vilka effekter en produkt kan ge 

verkan på. Denna teori används för att uppmärksamma och ta hänsyn till barnens 

estetiska-, emotionella- och syfte-upplevelser. Detta även vid designutvecklingen.  
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Social implicerad design har en modell (se Figur 2) som kommer att motsvara denna 

studies analysprocess och användas som en föreliggande mall. Det vill säga att studien 

kommer på ett liknande vis genomföra resultatanalysen  såsom modellens stegstruktur.  

 

Coopers, Reimann och Cronin (2007) förslag att forma design som definieras som 

trevligt ska användas till att generera brukskvaliteter som barnen definierar och som 

sedan ska implicerats i designförslaget och dess interaktion. Den generaliserande 

andres roll kommer nyttjas för att definiera användarnas önskade beteenden. Detta för 

att designresultatet ska bidra med bra upplevelser.   

 

Spelifiering används som en målsättning för studien, eftersom designförslaget vill 

engagera och motiverar till ett lärande och ett visst önskat beteende. Dynamik och 

emotioner används till att ta fram brukskvaliteter och för att veta  vad barn vill att 

applikationen ska motivera till. Mekanikens indelningar som är upplägg, regler och 

progression används som ett underlag att analysera all empiri som är designrelaterat, 

för att sedan forma en applikation som erhåller spelifieringens centrala aspekter 

(Robson et al, 2015).  Simões, Redondo och Vilas (2013) riktlinjer ska  användas till 

att analysera barnens designpreferenser och kommer också involveras i 

designutvecklingen. 
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4 Metod 
I metodkapitlet beskrivs och motiveras de verkstäder och metoder som har använts för 

att generera empiri. Även vilken ansats metoden intagit, urvalet, PD och de etiska 

aspekterna. Samt även en berskrivning för metodanalysen och en genomgång för de 

verktyg som använts till att utforma designen. 

4.1 Metodansats 

Studien har valt att inta en induktiv ansats som kan bidra med information baserat på 

erfarenheter och som ämnar att framställa ny form av kunskap. Induktionen 

förespråkar gärna metodinsamlingar som är experimentella (Birkler, 2012), vilket 

också har motiverat studiens val att genomföra verkstäder (workshops). Studien har 

också intagit en del normativa inslag, då det förekommer frågeställningar hur samhället 

bör vara och som berör oönskade och önskade beteenden. Detta innebär att 

undersökningen erbjuder målgruppen att definiera vecko- och månadspengen, vad som 

är problematiskt med detta, samt hur det kan rättfärdigas (Badersten, 2006). Badersten 

(2006) tillägger att normativa studier oftast accepterar värdeomdömen som baserar sig 

på intersubjektiv giltighet, vilket menas att samhällsorienterade värden berörs. 

Samtidigt accepterar undersökningen att vecko- och månadspengen är en 

förekommande praktik i Sverige, men då Webley (2004) uppmärksammar att det inte 

är lika vanligt i andra länder. Således är detta också en kvalitativ studie eftersom 

undersökningen genomförs med ett tolkande synsätt och som just rymmer en bild av 

den sociala verkligheten som kan tolkas som en ständigt föränderlig egenskap 

(Bryman, 2011) 

 

Participativ design (PD) är en metod som just förespråkar en större 

användarinvolvering för att skapa djupare insikter för deras behov och önskemål och 

ett förhållningssätt till målgruppen, som är potentiella användare för applikationen 

(Simonsen & Robertson, 2013). Målgruppen är således barn och där vi har räknat med 

sannolikheten att det kommer förekomma språkliga- och kunskapsbarriärer mellan oss. 

Vid sådana tillfällen har förhoppningarna varit att kunna nyttja deras lärares expertis. 

Dalen (2008) upplyser att samtidigt som barn behöver bli tagna på allvar, är ändå inte 

dessa informanter helt likt vuxna. Hon menar att skillnaden är att unga informanter inte 

alltid är hövliga och att de visar gärna ifall de längre inte är intresserade. Dessa 

aspekter har bidragit med insikter inför mötet med barnen, dock har 

verkstädsmetoderna valts att läggas på en enklare nivå och omvandlat begrepp som 

kunde bli ett språkligt hinder och därmed en flaskhals för datainsamlingen.  

4.2 Ett PD perspektiv 

PD är en metod som gör användarna delaktiga i designprocessen. Genom att bjuda in 

användarna förstoras perspektivet för användarområdet, vilket användarens tidigare 
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känslo- och interaktions upplevelser kan hjälpa till att driva designen. På detta vis 

utformas produkten eller tjänsten för att bli hållbar i tiden, utföra sin uppgift och 

kunna skapa förändring för användaren. Tillsammans med designutvecklaren arbetar 

användarna fram lösningar till ett problem i användarkontexten genom olika 

verkstäder. Utvecklarens roll i designprocessen är att leda verkstäderna och engagera 

användarna genom att vara hjälpreda samt uppmuntra dem där det behövs (Sanders & 

Stappers, 2008).  

 

PD innehåller tre viktiga sperspektiv: att ha en röst, ömsesidigt lärande och 

förverkligande. När olika kunskaper och färdigheter samlas är det svårt att lägga 

arbetspositioner och färdigheter åt sidan. Traditionen anser att eftersom användarna 

själva kommer att påverkas av lösningen borde de får en chans att påverka 

utformningen av den. Att ha en röst menas att alla har lika rättigheter trots de olika 

färdigheterna och allas åsikter ska respekteras. Det är viktigt att användarna blir 

informerade att de ska ha lika chans att påverka designprocessen. Ömsesidigt lärande 

krävs för att användare och designers ska känna tillit för varandra. Användaren är den 

som har mest kunskap om kontexten där problemet uppstått och vad som underlättar i 

deras vardag Fokuset ligger på att fläta samman dessa kunskaper, designutvecklaren lär 

sig om kontexten och användaren lär sig om de tekniska möjlighetena. Delad kunskap 

ger delad respekt som resulterar i att våga dela på besluten i processen och som ger en 

hållbar lösning i framtiden. I användarens fall kan det vara svårt att föreställa sig den 

tekniska möjligheten för en lösning, då är det bra att kunna visualisera denna möjlighet 

genom prototyper. Förverkligande är det tredje perspektivet i PD som gör användaren 

mer involverad i själva designen. Genom att gå från enkla till mer avancerade 

prototyper får användaren chans  att interagera med tjänsten tänkta omgivning, vilket 

öppnar upp  möjligheten att utvärdera designen. Med Förverkligande är det lättare att 

se konsekvenserna av den uppfunna lösningen, om den passar användare och 

användarmiljön på det sättet som är tänkt (Simonsen & Robertson, 2013) 

4.3 Datainsamlingsmetoder  

Med tanke att insamlingen har genomförts under elevernas skoltid, kändes det inte rätt 

att kräva mer än två timmar av deras väsentliga lärotid. Därför behövdes tiden 

användas och planeras väl, för att kunna samla in tillräckligt med data som i slutändan 

kunde representera ett omfattande designförslag. Av denna anledning har det simultant 

genomförts tre olika verkstäder under ett och samma tillfälle med en  framtidsverkstad, 

funktionsdriven divergens och en gruppintervju. Klassen fördelades in i tre grupper, 

men farhågan var att de skulle bli klara i olika tempus, vilket gav upphov till att 

förbereda underlag till en komplementuppgift för de barn som blev klara iförväg. 

Barnen fick då möjlighet att rita och beskriva ett eget koncept för en applikation som 

skulle vara baserat på vecko- och månadspeng eller ekonomi. Även en intervju 

genomfördes med deras lärare som ett komplement till barnens information. Figur 4 

visar studiens metoder och klossarnas höjd demonstrerar dess vikt och fokus. 
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Figur 4 visar metoderna som används samt hur stort utrymme vardera har tagit. 

4.3.1 Metodernas  urval 

Det urval som beskrivs nedan gäller samtliga verkstadsmetoder där barnen är 

inräknade. Eftersom det var en och samma skolklass som fick representera informanter 

förekom det inget separat urval för de enskilda verkstäderna. 

 

Eftersom Swedbanks (2016b) tidigaste analys antyder att det är var tredje tolvåring 

som har problem med att få månadspengen att räcka, anses det rimligt att undersöka 

barn i åldrarna elva till tolv, som går i femte klass. Analysen påpekar inte några 

genusskillnader när det kommer till deras ekonomiska planering, förutom att pojkar 

och flickor väljer att spendera pengarna på olika ändamål. Därmed kommer barnen att 

studeras som en generell målgrupp och som kommer prioriteras likvärdigt, där deras 

personliga preferenser ska därefter visa om det finns övergripande mönsterskillnader 

mellan pojkar och flickor, som kan vara värt att ha avseende för i designen. Studiens 

urval kommer därför vara av ett målinriktat slag (Bryman, 2011) eftersom målgruppen 

kan förklaras som ett strategiskt val, vilket informanterna kommer bidra med 

information som tros vara användbart för studien. Eftersom Swedbank (2016c) menar 

att det är rika familjer som oftast pengarbråkar i hemmet, kontaktades en skola som har 

ett ryckte av att många elever kommer från välutbildade familjer, vilket kan förklaras 

vara en angiven målgrupp som möjligtvis bidrar med nyttig information. Således fanns 

misstanke att en del barn inte fick ett signerat informerat samtycke, därför gjordes inga 

begränsningar på antal informanter, samt ville vi inte begära från läraren att dela på 

klassen. Följaktligen valdes metoder som inte krävde ett begränsat antal deltagare, 

förutom i en verkstad där det behövdes specifikt sex deltagare. Under 

metodinsamlingen var det totalt 21 elever som deltog, varav sex flickor. Minoriteten 

flickor fick fördelas mellan de tre metoderna, där varje verkstad hade två flickor. 

4.3.2 Funktionsdriven divergens  

Denna verkstad genererar flera designkoncept under en begränsad tidsperiod och som 

stimulerar deltagarna att inspireras av varandra, då ens egna koncept uppmanas att 

byggas vidare av de andra. Metoden ansågs passande att genomföra med barn, då den 

kräver att man är kreativ samt att alla får möjlighet att bidra med lika mycket 

information. Funktionsdriven divergens går ut på att ett antal deltagare ska först 
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generera tre koncept utifrån ett generellt påstående eller en drivsfråga. Dessa koncept 

ska sedan skickas vidare till nästa deltagare, som ska fylla i och utveckla de andras 

koncept med en ny funktion. När alla har fått fylla i varandras koncept ingår det i 

metoden att deltagarna ska betygsätta konceptens alla funktioner (Arvola, 2014).  

 

Verkstaden formades om för enklare upplägg än Arvolas, där barnen fick komma på ett 

koncept i taget och istället genomföra två turomgångar. Under första omgången var 

stimuleringspåståendet ”en produkt som ska planera vecko- eller månadspengen” och 

vid andra omgången “en produkt som ska lära ut ekonomi”. Verkstaden krävde 

specifikt sex deltagare, då det förbereddes ett pappersunderlag som var ämnat för det 

antalet och där två av dem var flickor (se Bilaga 1).  För att inte avskräcka barnen med 

namnet funktionsdriven divergens valdes den att kallas för idéutvecklaren och där de 

uppmanades att inta denna roll inför verkstaden. Dessutom formulerades instruktioner 

så att barnen och den ansvariga studenten kunde blicka tillbaka vid osäkerhet (se 

Bilaga 2). Barnen fick sätta sig ner runt ett bord med varsitt pappersunderlag, där en av 

oss studenter fanns där för att motivera dem som hade fastnat i processen. När 

pappersunderlaget hade fått gå varvet runt skulle alla koncept och funktioner 

betygsättas med Arvolas (2014) betygsystem, men för att underlätta barnen ändrades 

begreppen till: Behövande (B), önskvärt (Ö), onödigt (O) och onödigt med ändå roligt 

(OR). 

4.3.3  Framtidsverkstad 

Framtidsverkstad är en verkstad som erbjuder informanterna att reflektera kring en 

utnämnd praktik och vilka problemområden som är förekommande med den. Sedan får 

informanterna hitta på lösningar till problemen, som inte behöver vara 

verklighetstrogna. Slutligen behöver de sortera ut de förslagen som inte går att 

framställa idag och sortera de förslag som är möjliga. Denna process fördelas in i tre 

steg som kallas för kritikfasen, fantasifasen och implementeringsfasen. (Löwgren & 

Stolterman, 2004). Eftersom denna studie och PD vill samskapa med målgruppen 

skulle inte de ordinära metoderna såsom intervju, observation och enkäter kunna ge 

samma bidrag. Framtidsverkstaden hjälper till att engagera informanterna att reflektera 

och hitta egna problemområden genom att inspireras av de andra gruppmedlemmarnas 

åsikter och svar. 

 

Denna metod bedrevs med hjälp av en annan student som såväl läser till 

interaktionsdesign, detta för att varje verkstad kulle kunna ha en ansvarig. Inför 

metoden formulerades uppgiftens instruktioner på ett sätt som också kunde förstås av 

en femteklass (se Bilaga 3). Exempelvis valdes namnet framtidsverkstad att kallas för 

Problemlösaren, där dessa elever uppmanades att inta den rollen. I verkstaden var det 

åtta elever som deltog, varav två tjejer. Kritikfasen genomfördes med hjälp av att 

studenten utdelade blåa post-it-lappar, där gruppen diskuterade och skrev ner de olika 

problemen som genererades genom att studenten skrev upp följande fråga på talvan: 

“Vad är mindre bra med hur man lär sig om ekonomi och veckoplanering/ 
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månadsplanering idag?. För att minimera chansen att eleverna inte skulle kunna sätta 

sig in i områdena, fick de möjlighet att både reflektera kring  ekonomi och 

budgetsplaneringen. Efteråt skrevs alla problem på white-board-tavlan där eleverna 

och studenten kunde gå igenom resultatet gemensamt, för att kunna stimulera alla 

elever att hitta på lösningar baserat på problemområdet. I fantasifasen fick barnen rita 

sina egna idéer på rosa post-it-lappar och där dessa sedan också redovisades av 

studenten på tavlan (se Figur 5). Dock ville eleverna istället för att genomföra 

implementeringsfasen hellre fortsätta rita sina egna applikationskoncept. 

 

 
 

Figur 5 visar de material och verktyg som användes under metodinsamlingen.  

4.3.4  Gruppintervju 

En gruppintervju är en metod som kan beröra flera frågeställningar och som inte lägger 

vikt på gruppens dynamik. På så vis är metoden tämligen anpassningsbar (Bryman, 

2011). Det fanns ett behov att utföra en metod som kunde frambringa och beröra 

empiri om barnens sociala och ekonomiska tillvaro, alltså om deras vanor och 

preferenser med budgetering och ekonomiämnet, samtidigt som det fanns ett intresse 

att integrera en inspirerad metoduppgift från Cooper, Reimann och Cronin (2007) 

förslag att utforma design utifrån ett önskat beteende (se kapitel 3.1.3). Därför anslöts 

två mindre metoduppgifter i gruppintervjun, där den första handlade om att barnen fick 

definiera vad ett önskvärt beteende är. För att kunna få flera dimensioner i vilka de 

önskvärda beteendena var utnyttjades vän-, lärare- och förälderrollen som stimulans, 

då barnen fick utgå vad för beteende som önskades från respektive roll. Simões, 

Redondo och Vila (2013) menar att kamrater, lärare och föräldrar är de roller som bäst 

når ut till barnen och kan motivera dem. Uppgiften är tänkt att bidra med 

brukskvaliteter som målsätter designförslaget och som Löwgren och Stolterman (2004) 

menar motsvarar de artikulerade egenskaper som ska innefattas i användarupplevelsen. 
Den andra metoduppgiften handlar om att barnen skulle dela med sig av sina spartips, 

för att få insikt i vilken taktik som fungerar för dem.  

 

Inför metoden förberedes instruktioner och där metoden kallades för 

Ekonomirådgivaren (se Bilaga 4). Innan intervjun utfördes formulerades intervjufrågor 

som hoppades kunna stimulera till en diskussion och ett bidrag från alla informanter 

(se Bilaga 5). Därefter skapades även ett underlag för den ena metoduppgiften, där 
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barnen skulle fylla i egenskaper från en bra vän, lärare och förälder i deras egna roller 

(se Bilaga 6). Metoden påbörjades med intervjun och där samtalet fick spelas in. 

Därefter fick barnen fundera och berätta om deras spartips och sedan fick de varsitt 

pappersunderlag för metoduppgiften, där de fick fem minuter på sig att skriva ner 

egenskaper för respektive roll och där detta sammanfattades med en gemensam 

genomgång av de egenskaperna som eleverna skrivit ner.  

4.3.5 Barnens Gränssnittskisser  

För de grupper som blev färdiga innan lektionens slut, förbereddes ett ritunderlag för 

dem att skissa och skapa egna applikationskoncept med (se Bilaga 7). I de övriga 

metoderna ombads barnen inte att konvegera koncepten till mobila gränssnitt, men då 

denna uppgift ansågs vara ett bra sätt för barnen att implementera sina lösningar till ett 

applicerbart koncept, likt implementerinsfasen i framtidverkstaden (Löwgren & 

Stolterman, 2004). Skisserna hjälper oss förstå och tolka hur barnen visualiserat deras 

egna koncept.  

 

En grupp blev klara innan lektionens slut och även om  två grupper inte blev klara i tid, 

ville barnen hellre påbörja egna skisser än att slutföra metoden (Framtidsverkstad och 

en del informanter i gruppintervjun). Alla barn distribuerades med varsitt underlag och 

där olika barn hann rita olika långt. Här fick barnen tänka helt fritt och rita och 

beskriva idén individuellt. 

4.3.6 Komplementintervju 

Som tidigare nämnt användes lärarens kunskap som ett komplement för den 

information som genererades utifrån barnens deltagande. Information uppskattades 

behövas för att ta reda på hur skolan bidrar med kunskap inom ekonomi som skulle 

kunna användas till barnens sociala och ekonomiska tillvaro. Exempelvis om det finns 

någon genusskillnad, hur man förhåller sig till barnens mobiltelefoner och teknologi i 

allmänhet samt mera områden som troddes skulle kunna bidra en förståelse.  Likt 

barnen är detta urval också ett strategiskt slag (Bryman, 2011), eftersom det är deras 

egna lärare som gav oss tillträde att genomföra metodinsamlingen på hans lektion. 

Samt att han är SO-lärare och lär ut om ekonomi. Hans bidragande har betraktats mer 

som ett komplement, vilket Dalen (2008) förespråkar när undersökningen är i behov av 

ett nyanserat perspektiv. 

 

Intervjun valdes formas som ostrukturerad (Bryman, 2011) och där flera 

ämnesområden formulerades inför intervjun, men där detta ändå gav läraren chans att 

styra dit han själv ville föra samtalet(se Bilaga 8). Datainsamlingen spelades in och där 

datainsamlingen tog plats i ett grupprum på mellanstadieskolan.   
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4.4 Analys av metoder 

För att bearbeta datan för samtliga metoder användes främst affinitetsdiagram som 

verktyg, vilket innebär att organisera information från metoder och intervjuer efter 

olika kloster (Goodwin, 2009). Datan har kategoriserats och sedan färgkodats i  ett 

Google Docs dokument för att kunna finna mönster (se Bilagor 9-10). 

Affinitetsdiagrammet har dock använts på olika vis för olika metoder. I 

funktionsdriven divergens har barnen betygsatt funktionerna, medans i 

framtidsverkstaden och barnens gränssnittsskisser har datan betygsatts av oss, men 

med samma system som barnens betygsättning i funktionsdriven divergens. 

Intervjuerna transkriberades och därefter kategoriserades elevernas information efter 

mönster och lärarens intervju bearbetades genom ett single-case analys som innebär att 

transkriberingen analyseras för att skapa förståelse för informationens innebörd 

(Goodwin, 2009). Den information som ansågs användbar för studien plockades ut och 

jämfördes med barnens information.  

4.5 Etiska aspekter 

För att överhuvudtaget kunna genomföra en studie med barn behövs det ett informerat 

samtycke (Uppsala Biobank, 2016). När det är informanter som är under 18 år som 

 involveras i vetenskapliga undersökningar är det speciellt viktigt att ta hänsyn till 

etiska riktlinjer, individens rättigheter och integritet (Dalen, 2008). Ett informerat 

samtycke (se Bilaga 11) innebär att få målsmans godkännande att delta i 

undersökningen. Skulle fallet varit att vårdnadshavaren inte godkände eller instämde 

med informationen, kunde barnet heller inte delta i forskningen, trots att 

datainsamlingen genomfördes under barnets lektionstid. Fallet skulle också kunna vara 

att barnet visar stark ovilja att medverka som informant av oklar anledning och där 

detta också är avsevärt att betrakta som en etisk nödvändighet och därmed accepteras 

som en rättighet (Dalen, 2008). För att både vårdnadshavare och barn ska visa sitt 

samtycke var det viktigt att klargöra studiens syfte och hur barnens deltagande 

användas i projektet. Därför formulerades ett anpassat informerat samtycke som den 

ansvariga skolläraren först fick läsa igenom och sedan dela ut formuläret till eleverna 

och som vidare tog med sig pappret hem för att få det påskrivet (se Bilaga 12). Att låta 

barnen själva ge lappen till vårdnadshavaren, gav det dem också en chans att läsa 

igenom informationen och själv bedöma om de ville delta. Att informanterna själva ska 

kunna få den information de efterfrågar är en etisk princip som benämns som ett 

informationskrav (Bryman, 2011).  Informationen på pappret rekommenderades att 

formuleras på ett sätt som är förståndigt för målgruppen själv (Uppsala Biobank, 2016) 

och där metoderna  försökte formuleras som lärdomsfullt och intressant för barnen. 

Alla 22 barn fick ett godkännande för deras informerat samtyckte, varav en var sjuk 

och kunde därför inte delta under metodinsamlingen. 
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4.6 Tillförlitlighet  

I detta projekt kan validiteten vara ett bekymmer, då metoderna behöver stimulera 

barnen att dela med sig av information och samtidigt behöver de förstå vad metodernas 

syfte är. Är fallet så att barnen inte förstår metodens syfte, eller vi missförstår deras 

svar är det frågan om en misslyckad intern validitet (Bryman, 2011). För att det ska 

förekomma överensstämmelse mellan empiri och begrepp, har barnen fått möjlighet att 

uttrycka sig oralt, skriftligt och med ritningar som ger dem chans att välja ett sätt som 

passar dem bäst och en större möjlighet för oss att tolka datan korrekt. Som tidigare 

nämnt har lärarens relation och kunskap om barnen nyttjas, då det förekom 

misskommunikation.  

 

En annan oro är att barnens svar och information inte är helt genuin, då de möjligen 

blir påverkade av gruppens närvaro och beteende. Även ifall en tydlig reliabilitet är 

svår att uppfylla i kvalitativa undersökningar, kan det bli till det värre ifall 

informanterna inte svarar på en fråga baserat på deras egna omdöme. Att därför dela in 

barnen i grupper, leder till att detta minimerar chansen till grupptryck och att barnen 

först individuellt skriver ner sina svar på pappe. När alla har skrivit ner ett svar till en 

fråga, får de chans att reflektera tillsammans i gruppen för att inspireras av varandras 

idéer.  

4.7 Designverktyg 

För att utforma en design behöver studien använda olika verktyg som genererar ett 

resultat som på goda grunder motsvarar behoven och önskemålen. I detta skede har 

målgruppen inte längre bidragit med hjälp,.   

4.7.1 Spelifiera funktioner och brukskvaliteter 

I spelifieringens ramverk representerar mekaniken vad en tjänst ska innehålla och 

vidare delas begreppet in mellan områdena: upplägg, regler och progression (se kapitel 

3.2.1). För att resultatet ska innehålla spelifieringsegenskaper har insamlingsmaterialet 

från funktionsdriven divergens, fantasifasen i framtidsverkstaden och barnens skisser 

valts att fördelas mellan mekanikens tre områden (se analyskapitlet för mer info). 

Inspirerat av Arvola (2014) har det därefter genomförts ett tankeexperiement på hur 

tjänsten skulle kunna bli ifall en funktion definieras som huvudfunktion och motsvara 

konceptets fokus.  

4.7.2 Webbkarta 

En interaktionsstruktur är en webbkarta som illustrerar den hierarkiska ordningen i en 

applikation och är till för att kunna skapa struktur och flöde mellan tjänstens funktioner 

och gränssnitt. Arvola (2014) väljer att genomföra en webbkarta med att skapa olika 

cirkulära noder som motsvarar olika gränssnitt och funktioner, medan strecken emellan 

noderna blir tjänstens länkar. Beroende på hur djup struktur tjänsten impliceras fler 
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steg och nivåer samt där gränssnittens och funktionernas prioritering påvisas med 

 olika stora noder.  Detta verktyg har använts för att skapa en gemensam överblick över 

flödet och för att definiera luckor i interaktionen. Arvola (2014) antyder att vana 

användare  generellt  föredrar är en bred och grundlig struktur  än en smal och djup 

sådan, vilket har tagits till hänsyn under framställningen. Webbkartan konstruerades 

med tecknings-verktyget på Google Docs.. 

4.7.3 Storyboard 

Att använda berättelser som ett designverktyg beskriver Cooper, Reimann och Cronin 

(2007) vara ett bra medel att förmedla och visualisera en vision för andra. Berättelser 

hjälper till att få insikter för tjänstens konsumtionsmöjligheter. En storyboard  används 

till att illustrera hur användaren slutför en uppgift med hjälp av den eventuella tjänsten, 

men bestämmer också vilken omgivningen och andra aktörers involvering. I en del fall 

används storyboards innan designförslaget för att uppvisa en problematisering, men 

kan som i denna studie användas för att få insikter i hur tjänsten löser ett problem 

(Arvola, 2014). En storyboard är snarlikt scenario, men istället för text används 

seriebilder som exemplifiering, vilket kan vara ett mer anpassat verktyg att uppvisa för 

denna målgrupp.  

4.7.4 Gränssnittskissning och prototypframtagande  

Det genomfördes gränssnittskissning som motsvarade skärmbildsritningar på de 

viktiga gränssnitten, vilket valdes att illustreras efter webbkartans struktur för att inte 

undvika att missa något (Arvola, 2014). Gränssnittskissningen var en itterativ process, 

där flera olika gränssnitt ritades på papper för ett och samma gränssnitt (se Bilaga 14). 

Så kallade low-fidelity gränssnitt förhindrade att fokusera för mycket på små detaljer 

och istället på strukturfrågorna (Cooper, Reimann & Cronin, 2007). Därefter 

genomfördes ett gränssnitt med  high-fidelity med hjälp av ritverktyget Uxpin, vilket 

även kan implementera en del interaktivitet i gränssnittet. Dock har det inte funnits 

möjlighet för pixelperfektion och varken till en större interaktivitet under tidsramen.
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5 Resultat 

I denna del kommer resultatet från varje insamlingsmetod att redogöras. Resultatet 

redovisas genom de tematiseringar som har gjort och det som upplevdes vara 

intressant för syftet. I Figur 6 visas en tabell som beskriver teman som har uppkommit 

utifrån empirin och vilka metoder som har innefattat respektive tema. 

 

 
 

Figur 6 visar vilka teman, metoder som används och vilken ordning de redovisas i. 

5.1  Barnens syn på ekonomi, budget och spartips 

Alla barn förutom en får antingen vecko- eller månadspeng, varav tre får månadspeng 

och två får veckopeng, en får välja vad den vill ha och ett annat barns fickpeng framgår 

inte. Barnen berättar att de har samtalat och övervägt vad som mest lönar sig att få, 

vilket de förklarar att veckopeng blir mer lönsamt för dem i längden. Informanterna 

berättar att fickpengar inte är ett vanligt talsämne med föräldrarna, men där de berättar 

att föräldrar kan ge pengar utöver vecko- eller månadspengen ifall inte pengarna räcker 

till. En del av barnen får istället mindre i månadspeng, eftersom de tidigare köpt något 

dyrt och behövde föräldrarnas hjälp. Barnen menar att de väljer att inte diskutera hur 

mycket de får i vecko- eller månadspeng med varandra, för att kompisarna kan ha 

annorlunda ekonomi i familjen. En del av barnen väljer att spendera pengarna, medan 

andra hellre vill spara det. Ett barn menar att han inte vill spendera pengarna, men vet 

ändå inte vad han sparar pengarna till. Alla barn talar om att de är måna över sina 

framtidsplaner och vill gärna ha ett sparkapital. Barnen är överens om att föräldrar ska 

köpa sådant som behövs, medan de själva ska kunna spendera pengarna på saker de 

vill ha, bland annat ska föräldrar lägga pengar på mat.  

 

Barnen berättar att man vanligtvis får sin smarttelefon när man går på lågstadiet, vilket 

är barn som är ca sju till nio år. De flesta anser att man helst använder telefonen till 
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sociala medier, såsom Instagram, Snapchat, Youtbube och där en använder Facebook. 

Några av dem berättar att de använder mobilen till att spela sociala spel, vilket är 

därför hen också är uppkopplad på Facebook så man kan få extra förmåner i spelet. 

Barnen förklarar att man använder sociala medier till att se vad som händer bland 

vännerna och att chatta med dem. De vill gärna bli belönade med pengar när de gör ett 

jobb eller gör något bra, men kan vara beroende på vad för uppgift man genomför. 

Ibland kan godis och fika vara en belöning, vilket beskrivs oftast vara i samband med 

ett besök hos mor- och farföräldrar. De anser att det är roligt att klara av sina mål 

oavsett spel, uppgift eller hobby. Om de inte klarar uppgiften blir de frustrerade och 

under spel blir det sura, stänger av datorn och tänker att de aldrig mer ska spela igen. 

En tjej förklarar att det tar en dag innan man ge sig på spelet igen, medan killarna 

menar att det enbart ta en timma. Tjejen anser också att hon lägger för mycket tid på 

spel och sociala medier, medan en kille tycker att det aldrig kan bli för mycket spel. 

Tjejerna nämner att de vill spendera pengar på shopping, fika och piano, medan 

killarna helst vill spendera på spel, sport och cyklar.  

 

När det kommer till barnens sparande nämner de olika situationer det har varit 

ekonomsikt övervägande för dem. De nämner följande spartips:  

 

 Föräldrarna ska bedöma hur ansvarsfull man är för att kunna hantera ett kort. 

En femåring kanske inte kommer ihåg kortkoden eller når till kortläsaren. 

 Föra över pengar till ett sparkonto, för att inte slösa.  

 Överge godis under ett år för att spara pengar. 

 Det är bara till att spara och göra det. 

 Köpa det man verkligen behöver och inte sådant man bara vill ha och som bara 

kan användas en gång. 

 Inte bra att ha 5000 kronor på sitt konto och sedan spendera pengarna. Då blir 

föräldrarna upprörda.  

 Swish är bra för att samla in klassens gemensamma gåva till läraren som ett 

tack för det gånga läsåret.   

 

När barnen reflekterar kring hur de vill att Swedbank Ung ska vara, har de synpunkter 

över namnet och föredrar hellre ett engelskt namn, såsom Swedbank Young, Swedbank 

Junior eller Swedbank JR (junior). De vill att applikationen ska innehålla mycket spel, 

så lite tråkigheter som möjligt och inte för mycket text att läsa. När de läser tidningen 

Lyckoslanten vill de genast gå till spara-och-slösa serien och vill inte lägga mer energi 

på resterande delar. De håller med om att serier är underhållande. En av barnen har 

applikation Swedbank Ung och använder den till att kolla hur mycket pengar som finns 

på kontot.  

 

I kritikfasen från framtidsverkstaden svarar informanterna på en frågeställning om vad 

som är mindre bra med hur man lär sig om ekonomi och med månadsplanering idag. 

Eftersom barnen får samarbeta och arbeta i grupp förekommer det inte många 

svarsdubbletter, men man kan se att barnen nämner en del problem som liknar 
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varandra, som att det är svårt att spara, svårt att planera, svårt att inte slösa, att 

pengarna tar slut, med mera. Totalt är det nio problemområden som berör sparande och 

planering av månadspengen. Tre olika problem involverar föräldrarna, där det ena 

problemet är att barnen känner att föräldrar behöver hjälpa till med pengar och den 

andra är att föräldrarna inte alltid har råd att betala eller att ge månadspeng. Barnen 

nämner också att räkningar kan vara problematiskt. Tre andra problem handlar istället 

om att ekonomi är generellt jobbigt och att det kan vara svårt att veta hur mycket 

pengar är värt. Två andra svar antyder att det är svårt att själv tjäna pengar och att 

spara eller att tjäna är tråkigt. Barnen  nämner också att det tar lång tid och det känns 

jobbigt med siffror.  

5.2 Önskade beteenden hos en vän, lärare och förälder 

Åtta barn delar med sig av sina åsikter angående hur en bra vän, lärare och förälder ska 

vara i deras egna roller. En del barn föredrar att berätta muntligt om sina åsikter, än att 

skriva ner egenskaperna på pappersunderlaget, medan andra föredrar att skriva. Men 

alla barnen anser att en vän ska vara snäll, av anledningen att vännen inte ska vara elak 

eller dum och någon tilläger att det inte är önskvärt att en vän ska börja slåss. Fem 

stycken nämner att vännen ska vara omtänksam för att man vill se att hen bryr sig om 

en och för att en omtänksam vän gillar man mer. Två av dem tycker att de också ska 

vara hjälpsamma, därför att man ska kunna få hjälp när man skadar sig eller när man 

mår dåligt. Enstaka barn nämner att vännen ska vara medkänslig och kunna förlåta, ha 

förståelse och kunna bjuda på saker. Sex barn anser att en vän ska vara rolig och har 

humor för att det får dem att skratta, bli uppmuntrade och för att helt enkelt trivas i 

varandras sällskap. Fyra nämner att ärlighet och tillförlitlighet är viktigt hos en vän, 

vilket motiveras med att man vill ha en vän som talar sanning och som inte sprider 

vidare konversationen. Några enstaka nämner att kompisen ska kunna vara sig själv 

och att personen inte ska bry sig om utseendet. Tre killar nämner att kompisen ska ha 

samma sportintresse som än själv, så att de kan spela tillsammans och en annan kille 

tycker att vännen ska vara lik än själv, för att då har man mycket gemensamt. Två 

tycker att kompisen ska vara smart och kunnig, för att kunna få hjälp vid prov.  

 

En bra lärare anser barnen ska främst vara precis som deras nuvarande lärare, 

eftersom han förklaras vara rolig, tar inte allt på allvar och för att han helt enkelt är 

bäst. Fyra stycken vill att läraren ska vara hjälpsam av anledningen att hen ska kunna 

hjälpa till så mycket det går och att hjälpa alla lika mycket. En vill ha en 

uppmuntrande lärare, för att man inte ska ge upp och en annan vill ha en lärare som 

visar förståelse. Fyra vill ha en rolig och humoristisk lärare, för att kunna skratta och 

göra uppgiften roligare. Någon anser att en rolig lärare är en bra lärare och en av 

barnen vill ha en fantasifull lärare. Fyra vill att hen ska vara snäll, för att trivas med 

läraren och en vill att de  ska våga bjuda på snacks. Fyra anser att läraren ska vara 

smart, för att kunna lära ut och få hjälp. En tycker att läraren ska vara enkel, för annars 

förstår man inte. Tre nämner också att hen inte ska vara för sträng, för att personen får 

ett dåligt rykte och man kan bli ledsen, däremot vill två barn att läraren ska vara 
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bestämd av anledningen att personen ska kunna styra upp lektionen, för att det inte ska 

bli för tramsigt. Två vill att läraren inte ska haka upp sig och inte prata med samma 

elev hela tiden. 

  

 

En förälder önskas vara hjälpsam för att barnen ska kunna få bättre självförtroende, 

finnas där, stötta barnen och  hjälpa till med läxor och mat. Tre efterfrågar en snäll, 

omtänksam, kärleksfull och mysig förälder, för att göra barnen trygg. Fem anser att 

föräldrarna ska vara givmilda och därmed köpa mat, ge dem vad de vill och köpa spel 

åt dem. Fyra nämner att de inte vill ha pinsamma föräldrar, för då kommer barnen bli 

utskrattade och skämmas ut framför kompisarna. Två vill ha roliga föräldrar och en 

vill gärna att de är fantasifulla. En nämner även att föräldern ska vara sportkunnig, för 

då kan hen hjälpa till med träningen.  

5.3 Designlösningar, koncept och funktioner om ekonomi och budget 

I framtidsverkstadens fantasifas handlar svaren om vilka funktioner som barnen tror 

ska kunna lösa de uppfunna problemen från kritikfasen. De flesta lösningar tror barnen 

kan lösas med hjälp av en applikation eller ett spel och generellt väljer barnen att mest 

reflektera vad tjänsten kan handla om. Några förekommande förslag är att det ska vara 

barnvänlig och en ekonomisk applikation. En del av barnens lösningar är att 

implementera en ekonomilektion, en spararvecka, film, tidsmaskin, testa på att vara rik 

och fattig, att ha en egen bank i staden, eller att kunna skaffa ett helg- eller 

sommarjobb. Några av lösningarna antyder vilka konsekvenser som ska förekomma 

när pengar slösas, där de nämner lösningar som handlar om att gömma undan pengar, 

när man slösar pengar ska något försvinna och även att allt helt enkelt ska vara gratis. 

Informanterna tar upp en del lösningar som ska hjälpa dem att drivas framåt, såsom att 

få en belöning om man vinner, få belöning för lektioner och återigen att allt ska bli 

gratis.  

 

Funktionsdriven divergens utfördes i två omgångar där det första konceptet är en 

produkt som ska hjälpa att planera vecko/månadspengen. Funktionerna för detta 

koncept som får betyget behövs från alla informanter är  bland annat att de vill kunna 

se sitt saldo, vilket  fem av sex  barn anger som en funktion i sitt egna koncept. Två vill 

att pengar ska kunna sättas in i tjänsten, antingen av föräldern eller av dem själva. Alla 

är överens om att man ska kunna se hur mycket pengar man har kvar på kortet och hur 

mycket man får veckan eller i månaden. Tre funktioner som anses vara behövande är 

att få någon slags notifikation när pengar förs till kontot, när det finns lite pengar kvar 

och när vecko- och månadspengen sätts in.  Informanterna är överens om att man ska 

kunna ta ut pengar med tjänsten och att tjänsten ska ge rekommendation för vad varje 

ålder bör få i vecko- eller månadspeng. Andra funktioner som en del barn tycker 

behövs och en del tycker är önskvärt är att få rabattkuponger, kunna välja en specifikt 

föremål som man vill spara till och applikationen ska beräkna tiden tills man kan köpa 

den. Dessutom ska den kunna visa hur mycket man tidigare har handlat för. 
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Informanterna tycker att det ska finnas en applikation som visar hur mycket pengar 

man kan använda per dag utan att det tar slut på kontot. De tycker också att det är 

önskvärt att ha en funktion som man kan dela upp olika önskvärda summor på, 

exempelvis för en cykel och ett tv-spel, istället för bara för ett endamål. 

  

Några funktioner är deltagarna inte lika eniga om ifall de behövs, önskas eller om det 

helt enkelt är onödigt. Några sådana funktioner är att man ska kunna betala enkelt med 

en applikation, ge bort pengar till någon annan från applikationen, tillgång till aktier 

och fonder i telefonen och tjänsten ska kunna föreslå saker man kan spara till. Andra 

funktioner som det fanns spridda åsikter om var ifall man ska kunna beställa saker med 

applikationen, visa närmaste butiker, vart butikerna ligger och ifall man ska kunna se 

3D-filmer. 

  

Det finns också en del egenskaper som barnen tyckte är onödiga men ändå roliga, 

vilket är en tjänst som ska vara en sedelmaskin som mobilen ska kopplas till, för att ta 

ut pengar. En annan tjänst ska likna ett par glasögon och vara i 3D, där man kan se 

priser för olika föremål. Man kan se ett starkt intresse för 3D-prylar hos barnen, vilket 

de också nämner  att man ska kunna känna lukter när man pratar i telefon. Barnen 

nämner också att man ska kunna betala med  mobilen istället för kortet som en onödig 

men ändå rolig funktion. Funktionerna som mest betygsätts till antingen onödigt eller 

onödiga men roligt är exempelvis inbyggda tandborstar, placera mobilen i en 3D-

maskin och sedan ska man välja en produkt man vill ha som ska kosta 50 kronor. 

 

Det andra konceptet för funktionsdriven divergens är vad en produkt ska göra för att 

lära ut ekonomi. Här tycker barnen att det är lättare att reflektera och hitta på koncept 

runt andra ämnen, än just bara ekonomi. I denna insamling är informanterna inte lika 

överens om funktionernas relevans och de flesta idéerna är spelrelaterade. Två av 

funktionerna som betygsätts till behövande är ett matematikspel, som ska spelas alla 

dagar i veckan för att man ska få sin veckopeng. De anser också att det ska vara en 

applikation som ska vara på svenska och vara gratis. Andra funktioner som tycks vara 

både behövande och önskvärda är att tjänsten ska ge spartips och man ska kunna ringa 

i 3D, att ha ett eget konto med användarnamn, kunna se vad andra länder har för valuta 

och värde, samt nämner de även här att tjänsten ska kunna räkna ut hur lång tid det tar 

att spara till ett specifikt föremål. En annan funktion med liknande betyg  från barnen 

är en applikation som ska hjälpa till med  att tjäna pengar och en annan handlar om en 

tjänst som ska kunna omvandla vanliga spel till 3D-spel.  

 

De funktioner som majoriteten av barnen betygsätter med önskvärt är att alla 

skolämnen ska finnas samlade i en applikation, en statistikapplikation för hur man kan 

tjäna pengar, ringa, smsa och chatta, samt att kunna genomföra olika uppdrag och vid 

genomförandet ska man belönas med en summa pengar. Ett annat önskemål är att det 

ska finnas minispel. Ett koncept som tycks är onödigt men ändå roligt är ett 

matematikspel som går ut på att räkna godis och därefter ska man få godiset eller få 

pengar på kontot och ett annat koncept handlar om att få en applikation med allt i. 
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Några funktioner som barnen är oense om är att det ska finnas pengar i en applikation, 

kunna scanna varor i butiker och en applikation som man kan träna sig på olika språk. 

Ett koncept som de ska få gratis godis på tycker barnen är en rolig idé, men 

klassificerar den som onödigt och ett koncept som får bara onödiga betyg är ett Fifa 

och ett fotbollspel.  

 

När barnen fick skissa gränssnitt på egna koncept var sju av dem spelrelaterade, varav 

ett är ett ekonomispel. Sex stycken idéer är quiz-spel och fem stycken av quiz-spelen 

har tre svarsalternativ. Åtta koncept är om en applikation där man ska kunna se saldot, 

varav fyra har ritat med inloggningsfält. Tre vill ha film integrerat i applikationen. Fem 

stycken koncept är ekonomirelaterade, där en av dem handlar om att lägga till spara-

slösa-serien i applikationen och att allt ska vara lätt för barnen att förstå sig på 

ekonomi.  De nämner nio olika funktioner som är relateras med företagets service, 

såsom att kunna läsa om företaget, ställa frågor, telefonservice och kunna sätta in 

mycket pengar på kortet. Två funktioner syftar på applikationens begränsningar, som 

att det ska finnas en spärr på 1000 kronor. Åtta barn vill ha någon form av räknare i 

applikationen, som en illustrativ cirkeldiagram, rekommendation hur mycket man kan 

spendera i dagssnitt och hur mycket man slösar. Elva vill att applikationen ska 

innehålla utmaningar med vinster. 

5.4 Lärarens syn på barnens ekonomi och kunskapsinlärning 

Läraren berättar att klassstruktur kan uppnås genom att man först behöver lära känna 

eleverna och sedan får man avgöra hur mycket självdriva de är. En lärare får aldrig 

komma oförberedd och bör vara så pass strukturerad att det går att improvisera. Han 

nämner att barnens kunskap ligger på olika nivåer och att barnen behöver främst 

utvecklas som individer. Därmed försöker han ge en chans till de som håller sig tysta, 

även om de inte alltid känner sig bekväma. Dessa barn behöver uppmuntras istället för 

att tvingas till tals. När ett barn har gjort något bra berättar läraren att han går fram till 

eleven och säger ”du har varit duktig idag!”, detta för att han anser att det är viktigt att 

individerna blir sedda i gruppen. Han påpekar också att ju större klassen är, desto 

mindre får individen synas. 22 elever brukar vara nätt och jämt. När han ska undervisa 

vill han använda sig av humor och vara sig själv, för då engagerar man barnen och de 

lär sig även mer. Humor och undervisning är en ständig balansgång. Han berättar att 

olika klasser behöver olika undervisningsformer, men det viktigaste är att klimatet är 

tillåtande, vilket innebär att alla får göra fel och vid fel kan man bara förbättra sig. De 

som hellre vill genomföra proven muntligt än skriftligt ska ha möjlighet till detta. Även 

om man inte ger en femteklass betyg, så får de ett omdöme mellan A-F, vilket 

föräldern kan direkt logga in för att se. Han menar att ibland får man vara 

familjeterapeut och att föräldrarna inte alltid känner till barnets identitet på skolan.. 

När barnen inte sköter sig kan det räcka med att barnet behöver lämna klassrummet 

under en stund, men vid större konflikter kontaktas föräldern. Läraren märker att 

flickor är bättre på en del saker och killarna bättre på andra och tycker att könen ska 

kunna ge sig på samma utmaningar. Han beskriver att killarna är mer omogna i denna 
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ålder och att flickor oftast är lugnare. Därför försöker han ge flickorna mer 

talutrymme. Läraren menar att barnen numera är bättre på engelska än förr, men att de 

också har blivit mer lata, vilket kan vara på grund av datorspelen. Datorspel förklaras 

ge en social status hos barnen. Han tycker att en bra lärare är en lärare som alltid 

försöker vara sig själv. Månadspengen är inget som diskuteras i klassrummet, eftersom 

det kan vara någon som känner sig nedtryckt för att de inte får det. 
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6 Analys 

I detta kapitel återkopplas empiriska resultatet till teori, metoder, tidigare forskning 

och syfte. Analysen sker i en kronologisk ordning genom att använda Tromp och 

Heckerts modell till hjälp. Likt modellen börjar analysen med en social redogörelse 

och slutar med en gränssnittsprototyp, vilket också ger upphov till kapitlets följande 

indelning.  

 

Tromp och Heckerts modell visar hur en designgprocess kan te sig när syftet är att 

skapa något som ska göra en förändring hos användarna (se Figur 2). Eftersom 

modellen är tämligen anpassningsbar kan den såväl användas som ett hjälpmedel för 

den här studien. Figur 7 är en tolkning på hur deras modell kan användas för att 

bearbeta fram ett gränssnitt som motsvarar barnens egna designpreferenser och där 

figuren visar hur studiens metoder och teori ska användas i processens olika steg. Steg 

ett handlar om att definiera praktiken, vilket redan gjorts i introduktionen men som 

kommer utvecklas vidare. Steg sex är dessvärre ett moment som denna studie varken 

har tid eller resurser för att genomföra och kommer därför inte beröras. Steg ett till fem 

är framöver fördelade in i respektive delkapitel, med ytterligare förklaringar.  

 

 
 

Figur 7 visar hur Tromp & Hekkerts modell implementeras i denna studie. 
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6.1 Definiera fenomenet veckopeng och månadspeng  

Effektdriven design påtalar att definiera fenomenet som ska undersökas, vilket kan 

kopplas samman med budskapet som är närliggande i teorin med social praktik. I 

denna studiens fall är fenomenet vecko- och månadspeng. Att snarare betrakta detta 

som en praktik än ett fenomen blir det tydligare att vecko- och månadspengen är 

dynamiskt. Enligt Scott och Bakker (kapitel 2.2.1) är en praktik ett socialt fenomen och 

som kan utveckla individens färdigheter, vilket överensstämmer med vecko- och 

månadspengens innebörd. Webley (kapitel 1.5) tillägger att anledningen till att initialt 

ge barnen en egen budget är just för att de ska utveckla goda finansiella lärdomar och 

lära sig hantera pengar, genom att de ensamma får testa praktiskt. Vecko- och 

månadspeng är alltså en definition på att ge en summa pengar som barnen får varje 

vecka eller månad för eget bruk (Ne, 2016b).  

  

Som Scott och Bakker (2011) också nämner är en praktik i en ständig utveckling och 

där gamla metoder bli fossiliserade och ersätts med nya behovsanpassade egenskaper. 

Detta kan möjligtvis tolkas vad som föresigår med fickpengen som är ett annat ord för 

vecko- och månadspengen. Ordet används än idag, men där innebörden inte är 

densamma som det var förr: att få pengar att ha i fickan. Enligt Fokkinga et al (kapitel 

1.5) och Scott och Bakker (2011) byts gamla mönster för att kunna få en bättre 

livskvalité som på bättre villkor tillfredsställer användarnas önskemål.  

6.2 Barnens ekonomiska och sociala tillvaro 

Barnens redovisade vanor och beteenden kring ekonomi är relevanta att kartlägga då 

detta leder till en större förståelse för barnens vardagliga konsumtionsroll, vad de 

önskar och vad de är i behov av. Simões, Redondo och Vila (2013) påstår att det är bra 

att användaren känner igen sig själv i designen, dess kontext och miljö. Att förstå 

barnens beteenden kring ekonomi kan på godare grunder skapa en överensstämmelse 

mellan deras vardag och studiens designresultat.   

 

Det framgår att majoriteten av barnen får antingen vecko- eller månadspeng, vilket 

visas vara rätt jämt fördelat i årskurs fem. Det finns enstaka som har varken eller och 

istället får pengar vid behov. Näst intill alla har betalkort och får sin budget direkt på 

kontot, där det är ett barn som fortfarande får kontanter men önskas snart få ett också. 

De anser att det är föräldrarnas uppgift att bestämma när barnet är tillräckligt moget för 

ett kontokort och att det kan variera beroende på barnet. Detta kan kopplas med 

Simões, Redondo och Vilas (2013) riktlinje att föräldrarna är en viktig faktor i barnens 

progression, då barn som inte är mogna får heller inte belönas med ett kontokort.  

 

Barnen berättar att man diskuterar med varandra ifall det är vecko- eller månadspengen 

som är mest lönsamt för dem att få i längden ihop med klasskamraterna, men väljer att 

inte tala om hur mycket pengar de får eftersom det kan vara ett känsligt ämne. Likt 

barnen berättar läraren att skolan väljer att inte uppmärksamma vecko- och 
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månadspeng i undervisningen för att inte bekymra någon som får varken eller. 

Generellt menar de att de sällan diskuterar budget och pengar hemma, trots att 

Swedbanks (2016c) rapport påstod motsatsen. Dock förklarar de att det händer relativt 

ofta att man får pengar utöver deras egna budgetering, även ifall överenskommelsen 

var från början att de skulle klara sig själva, vilket också Swedbank (2016b) upplyser 

vara förekommande. När det kommer till deras konsumtion vill en del barn spendera 

pengarna och där andra hellre väljer att spara. De som spenderar sin budget berättar att 

det kan både vara för små och stora inköp, allt från godis och shopping till större köp 

som en cykel, TV eller videospel. En nämnare som barnen är överens om är att 

pengarna ska spenderas på sådant som är för nöjets skull och inte på sådant som 

behövs. De behövande utgifterna betalar föräldrarna för. Barnen som sparar sina 

pengar är inte alltid måna över vad de sparar till, men där de menar att de behöver ett 

sparkapital för framtida bruk. Barnen förklarar att när de gör dyrare inköp kan 

föräldrarna bidra med en del pengar, men att detta kommer med någon påföljd, såsom 

att de får mindre i vecko- eller månadspeng eller att de behöver ge ifrån sig 

godisätandet under en tid. De flesta barn verkar ha fått vecko- eller månadspeng i 

tidiga åldrar, då de har berättat vad de tidigare har spenderat pengar på. Att i tidig ålder 

lära barnen om privatekonomi är något Gudmunson et al (2015) och Webley (2004) 

uppmanar till.  

 

Generellt är barnen måna om konsekvenserna som kan förekomma ifall de inte 

hanterar sina inköp eller betalkort, vilket oftast är att föräldrarna blir upprörda. De 

berättar att föräldrarna skulle inte bli glada ifall man spenderade alla pengar på en och 

samma gång eller ifall man slarvar bort kortet. Likt Simões, Redondo och Vila (2013) 

är barnens beslutsfel en del av inlärningsprocessen, men där de menar att ett spel inte 

bör innehålla känslor som framhäver ångest. Dock kan det vara annorlunda vid 

föräldrarnas position.  En andel av barnen anser att kontokortet är bra, eftersom det är 

smidigt att kunna ta med sig det överallt samt att föräldrarna kan se när man köper 

sådant som behövs, då föräldrarna enkelt kan föra över en ersättning. Det finns en del 

barn som tycker istället att kortet är lätt att tappa bort än kontanter och att det inte alltid 

känns bra att föräldrarna kan se vart man har spenderat pengarna. I övrigt upplever 

barnen att det kan vara svårt att förstå vad ekonomi är förnågot och en del verkar tro att 

det handlar mest om aktier och fonder. Att barnen inte har en konkret uppfattning om 

vad ekonomi är kan dels förklaras med Webleys (2004) mening att vecko- och 

månadspeng utgör grunden för att utveckla färdigheter med budgetering, men att barn i 

elva till tolv år ännu inte är  tillräckligt vana i praktiken. Dels kan det förklaras med att 

det är målsmans uppgift att ge barnen tillträde till en del ekonomiska resurser tills de 

blir myndiga, vilket kan innebära att det är förens då man kan bekanta sig och  förstå 

en del av praktikens resurser. 

 

Barnen nämner att de känner till Lyckoslanten, även läser de näst intill bara spara-

slösa-serien eftersom serien är rolig och underhållande. Detta kan uppmärksammas 

med Nagles (2003) förklaring att traditionella inlärningstekniker inte är lika 

engagerade längre, vilket barnen inte visar förtjusning för tidningens artiklar. Nagle 
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(2003) förklarar att barnen kan tappa intresset ifall det inte förekommer någon 

interaktivitet vid inlärningen. Annars använder de ingen direkt applikation eller 

hjälpverktyg för deras budget eller för att lära sig om ekonomi, förutom någon enstaka 

som har Swedbank Ung applikationen, vilket de tyckter fungerar bra att kolla saldot. 

De tycker att man vill bli belönade med antingen pengar eller godis när man gör något 

bra och är det så att man får kontanter kan man växla detta med föräldrarna och få 

pengar på kortet istället. För att inte spendera pengarna kan en del barn föra över dem 

på sparkontot.  Spelifieringen (2015) talar om inre- och yttre värden som belöningar, 

där barnens yttre belöningar kan vara pengar och godis, medan de inre kan vara att 

spara och slösa pengarna de får. Barnen nämner att de spelar ett spel för att det är kul 

och det fördröjer tiden, vilket är också en inre belöning.  

 

Läraren förklarar att bästa undervisningsformen är att ha kul och använda humor, 

vilket hjälper barnen att lättare lära sig och som liknar ett spelifierings-tänkande 

synsätt, det vill säga att underhållas vid kunskapsinlärning (Robson et al, 2015). 

Exempelvis menar han att det är lättare för barnen att komma ihåg ett namn eller ett 

begrepp som låter roligt eller lite tokigt, som möjligtvis driver och underlättar barnen 

att reflektera och komma ihåg kunskapen (Leionen et al, 2016). Han nämner även att 

man som lärare är bäst när man är sig själv och att det är viktigt att anpassa 

undervisningen för varje individ. Det viktigaste är att alla gör en progression.  

 

Alla barn har en egen smarttelefon och använder den till att surfa, sociala medier och 

kolla på videoklipp. De flesta har Snapchat eller Instagram men inte Facebook. En 

nämner att man vill ha Facebook eftersom att man kan få förmåner och bonus när man 

spelar en del sociala spel. Sociala medier används främst till att kommunicera med 

vänner och följa vad de gör och vad som händer ute i världen, vilket Tucker (2014) 

beskriver vara en resurs från Web 2.0. Det är flera av dem som spelar tv-spel, datorspel 

eller liknande. 

6.3 Specificera problemområde med ekonomi 

Utifrån barnens ekonomiska och sociala tillvaro behöver informationen konvegeras till 

ett antal problemområden som sedan kan motarbetas med designstrategier. Webley 

(2004) uppmärksammar en studie som visar att barn som får någon form av budget 

också blir bättre på att planera sina egna finansiella utgifter, men barnen menar att 

problemet ändå fortfarande är att pengarana tar slut, svårt att inte slösa och att planera 

sina utgifter, trots att de får vecko- eller månadspeng. De menar att det är krångligt att 

få pengarna att räcka och att de anser att det är bekymmersamt att föräldrarna behöver 

hjälpa, vilket Nodrea (2015) menar kan vara för att kontanter har minskat. Totalt har 

det kartlagts fem oönskade beteenden som barnen vill kunna motverka, vilket är att det 

är svårt att inte slösa pengarna och att det är svårt att planera budgeten. Att be 

föräldrarna om hjälp definieras också som ett oönskat beteende, samt att inte förstå 

pengars värde och att ekonomi är jobbigt.  
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6.4 Teoretiska strategier   

Studiens syfte är att använda materialet som barnen anser vara behövande och önskvärt 

för att kunna motarbeta problemområdena som har definierats av dem. Vår uppgift är 

att använda teoretiska strategier och med dem åstadkomma en tydlig förståelse och ett 

resultat som bygger på deras information. Spelifieringens ramverk innehåll tre begrepp 

som används för att sortera och kategorisera deras empiri: dynamik, emotioner och 

mekanik. Den dynamik som vill skapas med applikationen är till en viss del redan 

definierat i introduktionen, vilket är att förstå ekonomi och planera budgeten. Dynamik 

har också definierats genom barnens givna problemområden. I figur 8 finns de utfall 

som resultatet önskas kunna engagera till.  

 

 
 

Figur 8 visar dynamik som önskas resultera med hjälp av gränssnitt. 
 

Emotioner är ett utfall som förekommer medan användaren interagerar med produkten 

och motsvarar också en total upplevelse. Robson et al (2015) menar att det alltid bör 

resultera i trivsamma upplevelser, men eftersom en trivsam upplevelse inte behöver 

vara densamma för alla målgrupper, anses det rimligt att barnen ska få beskriva detta. 

Eftersom Cooper, Reimann och Cronin (2007) förespråkar att man ska skapa design 

utifrån en god människas beteende inspirerade han till att be barnen att kartlägga 

önskvärda egenskaper hos en vän, lärare och förälder i deras egna roller och förklara 

varför de anser så. Detta hjälper att planera brukskvaliteter som kan skapa positiva 

emotioner. I Figur 9 ser man hur de flesta av barnens förklaringar och motiveringar har 

omvandlats till brukskvaliteter som tjänsten kan erhålla. 
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Figur 9 är en sammanställning på de egenskaper som diverse identitet önskas ha 
och som har omvandlats till brukskvalitéter. 

 

Läraren har kunnat bidra med aspekter kring hur han upplever att barnen vill lära sig 

som också kan användas som riktlinjer i designarbetet. Som att kunna anpassa 

undervisnings- materialet för varje individ och att individuellt framsteg i skolämnena 

är viktigare än att alla ska ligga på en och samma kunskapsnivå. Detta tolkas ha en 

koppling till att en tjänst ska kunna personifiera innehållet till en anpassad nivå, vilket 

också Simões, Redondo och Vila (2013) påpekar vara en viktigt aspekt. Läraren tycker 

att bästa undervisningen är när barnen har roligt och att han själv har roligt, vilket är 

centralt inom spelifiering.  

 

Vidare används mekaniken mer som en matris för att kategorisera in all empiri som 

bidrar med koncept och funktioner. Eftersom mekaniken innehåller egenskaper som 

motsvarar upplägg, regler och progression används dessa tre uppdelningar som 

kategorier. En andel av deras funktioner har barnen fått betygsätta och de övriga har vi 

gjort. Betygsättningen är efter hur relevant funktionen är för syftet. Under upplägg 

ligger alla koncept eller funktioner som kan motsvara applikationens tema. Regler 

handlar om vilka funktioner som ska vara tillgängliga och vilka begränsningarna kan 
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vara. Progression innebär hur användarens närvaro kan förstärkas genom att erbjuda 

någon form av belöning. En belöning kan vara en personlig utveckling eller också att 

erbjuda något praktiskt. I Figurena 10-12 finns det funktioner som är nödvända (blå), 

önskvärda (rosa) och onödiga men ändå roliga (gula). Att ha med funktioner som är 

onödiga men ändå roliga kan enligt Arvola (2014) bidra till att tjänsten innehåller det 

lilla extra som motiverar användaren. Genom att plocka funktioner från de tre 

indelningarna kan man skapa en applikation som innehåller incitament för spelifiering 

och som sedan kan motivera barnen att lära sig om ekonomi och planera vecko- eller 

månadspengen. Viljan är att näst intill kunna innefatta alla funktioner som har 

betygsatts till behövande. Svartdubbletter har tagits bort i figurerna nedan. 

 

 
 

Figur 10 visar de funktioner som har kategoriserats under upplägg och som kan motsvara ett 
tema. 

 

 
 

Figur 11 är de funktioner som har kategoriserats under progression som handlar om 
belöningar. 
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Figur 12 är en sortering på de funktioner som kan vara del av temat.  
 

Det finns tydliga mönster vad barnen eftersöker i en tjänst som ska lära om ekonomi 

och budget. Innan barnen visste om att resultatet skulle bli en applikation var de flesta 

redan insatta i att det skulle vara det. Flera nämner att de vill ha en applikation som är 

barnvänlig och enkel att förstå ekonomi med. Att framställa en barnvänlig och enkel 

applikation är något som har betraktats som självklart. Dock förstår man att det finns 

ett behov av att tjänsten ska verkligen vara givande för deras ålder så att de förstår 

innehållet och inte bara innehålla funktioner som ser lekfulla ut. Liksom lärarens 

rekommendation ska man kunna personifiera och innehålla ett tillåtande klimat. 

Spelifiering talar också för att tjänsten ska anpassa nivån till användaren och att 

motivera användaren att experimentera återupprepande gånger, tills resultatet blir som 

önskat. 

 

Digitala produkter och högteknologi är minst lika förekommande i insamlingen och 

vilket tros ha en betydelse för deras egna sociala status. Detta är något som har nämnts 

vara en förutsättning när man generellt håller på med en praktik (kapitel 2.2.1) och en 

motivationsfaktor för spelifiering (kapitel 2.1.2). Eftersom barnen nämner att en del 

andra barn vill ha ett kontokort för att det är häftigt, även ifall alla inte är kapabla till 

detta, påvisar det ännu mer teknologin som en statusfråga. Majoriteten av funktionera 

innehåller incitament som är underhållande och flera som helt och hållet är spel. 

Ekonomiquiz, spelquiz och quiz är överlag en förekommande faktor som barnen vill 

ha, vilket genom deras egna gränssnittsskisser (se Bilaga 13) ska ha en anknytning till 
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deras skolidentitet, vilket social spelifiering också rekommenderar. Liknelserna kan 

vara att quizet ska ge en betygsättning från A till F, att deras egna lärare ska finnas 

med där och kontexten ser ut att motsvara skolmiljön. Att ha igenkännande faktorer 

och olika belöningar i en tjänst belyser även social spelifiering. Barnens gränssnitt 

påvisar också att de gillar gränssnitt som är färgglada och illustrativa med figurer, 

pratbubblor och andra förstärkande element, vilket kan ge upphov till designförslagets 

estetiska upplevelser (Fokkinga et al, 2014).  

 

Barnen vill att föräldrarna ska kunna vara delaktiga i tjänsten och som möjligtvis  inte 

bara är för att föräldrarnas roll är en viktig faktor i vecko- och månadspengen, utan 

också som spelifieringen (Robson et al, 2015) menar att det kan vara engagerande att 

barnens föräldrar, lärare eller kamrater kan följa dem och deras utveckling. Eftersom 

barnen verkar vara bekanta med diagram kan man se på deras skisser att det kan vara 

ett hjälpverktyg för dem att förstå och visualisera ekonomi med. Flera efterfrågar en 

tjänst som man ska kunna se saldot, kunna sätta in pengar på och som ska innefatta 

produkter som de ska kunna spara till. En funktion som har betygsatts som behövande 

är att kunna få aviseringar för olika anledningar, som när pengarna håller på att ta slut 

och när man får vecko- eller månadpeng. Alla funktioner som har betygsätts till 

behövande vill kunna involveras i designen, förutom att kunna ringa i 3D, då den 

upplevs orealistiskt i dagsläget.  

 

Det som ska vara föreliggande för designförslaget är den dynamik som efterfrågas och 

alla brukskvalitéter som motsvarar applikationens tänkta emotioner och barnens 

funktioner som utgör mekaniken i spelifiering. 

6.5 Designförslag  

Som beskrivet i metoder används verktyg för att forma resultatet till ett designförslag. 

Målet är att involvera näst intill alla behövande-funktioner men att det ändå ska 

upplevas som en sammanhängande tjänst, med inte allt för många splittrade funktioner, 

utan som en homogen helhet. Kravet är att funktionerna ska i slutändan upplevas som 

självklara för användarna i applikationen och inte som en förvåning. Genom att 

reflektera tillbaka till praktiken vecko-  och månadspengen blir det enklare att sortera 

överflödiga funktioner och bestyrka andra funktioner som fyller praktikens syfte. 

Minst lika viktigt är det att lyckas framställa en applikation som uppfyller upplevelser 

med spelifiering. Därför plockas funktioner från mekanikens alla indelningar för att 

kunna beröra alla väsentliga dimensioner. De kartlagda emotioner tas till hänsyn under 

konstruktionen, såväl dynamiken som används som någon form av kriterium. Ju mer 

resultatet konvergerar blir det klarare att det behövs göras en applikation för 

målsmännen, där de kan föra över månadspengen med mera. Deras applikaion ska 

enbart bestyrka visionen för barnens applikation och är därför inte lika välarbetat som 

deras. I Figur 13 finns alla de funktioner som är med i applikationen och som är tagna 

från barnen och i Figur 14 finns målsmans. Det som har lagts till är kommentaren 

under en del funktioner, såsom en matris för hur mycket som spenderas i snitt och en 
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rekommendation och som kommenterades med  visa vad som spenderas i snitt med 

histogram eller frekvenstabell. Barnen har själva ritat upp stapeldiagram och 

cirkeldiagram i deras skisser, vilket ansågs vara ett passande verktyg att använda.  De 

tre funktioner som finns under upplägg utgör applikationens koncept.  
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Figur 13 är en lista som utgör barnapplikationens grunder baserat på barnens egna förslag och 
sorterat mellan de olika mekanikerna. 
 

 
    

 Figur 14 är en lista som utgör applikationens grunder baserat på mestadels barnens egna 
förslag. 

 

För att sedan kunna skapa en sammahängande tanke på hur funktionerna kan 

tillsammans integreras in i ett eller flera gränssnitt genomfördes en webbkarta som 

visar hur stor plats en del funktioner kommer att få och interaktionen emellan 

elementen. Eftersom målsman är en viktig faktor i vecko-och månadspengen behövs 

ett gränssnitt göras även för dem. I Figur 15 är de blåa cirklarna relaterade till 

målsmans funktioner och de rosa för barnens. Den lila påvisar kommunikationen 

mellan applikationena. 
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Figur 15 är en webbkarta på hur barnens och målsmans gränssnitt hänger 
ihop, vilka gränssnitt som är huvudpunkter och interaktionsstrukturen emellan. 
Barnens gränssnitt är rosa, föräldrarnas är blå och de lila cirklarna visar 
kommunikationen mellan dem.  

 

För att kunna placera applikationen i riktiga kontexter genomfördes storyboards som 

finns i Bilaga 14. Därefter utfördes gränssnittskisser för att det är enklare att ändra och 

justera en del idéer, än att ge sig in på prototyperna direkt (se Bilaga 15). Eftersom det 

inte förekom några tydliga distinktioner mellan flickornas och pojkarnas 

designpreferenser, grundade detta till att skapa en applikation som ska vara anpassat 

för båda könen och att ska skapa estetiska upplevelser som anses vara tilltalande för 

alla (Fokkinga et al, 2014). Samtidigt behöver det tydligt framgå att applikationen är 

en tjänst som främst hjälper barn att få översikt över vecko- och månadpengen och 

direkt ska upplevas som en roande och motiverande tjänst. Därmed blir det viktigt att 

de potentiella användarnas syfte-upplevelser motsvarar applikationens attribut 

(Fokkinga et al, 2014) och därför kan applikationens namn och logotyp vara en kritisk 

bedömningspunkt för dem. 

 

Vid prototyparbetet förekommer det ingen större interaktion emellan gränssnittet, på 

grund av tidsbrist och även ifall mycket av designen ligger i interaktionen, kunde inte 

de planerade brukskvaliteterna alltid kan appliceras eller åtminstone illustreras för 

intressenterna. Men den dynamik som tidigare definierats tros ha möjlighet att 

uppfyllas eftersom barnet får chans att belönas vid avklarade ekonomi-quiz och genom 
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att skapa ett separat sparkonto bundet till applikationen. På detta sätt hoppas barnen 

kunna engageras till att ta mer ansvar, genom att erbjuda alla verktyg som behövs för 

att kunna vara självständigt och genom att låta föräldrarna driva på detta vidare. 

Genom en självständig budget kan barnen lära sig spara, genom att ständigt kunna se 

en rekommendation på hur mycket man kan spendera varje dag för en jämn budget 

eller att lägga undan pengarna för egna sparsmål. Figur 16 visar de tre gränssnitt som 

utgör huvudfunktionena i applikationen och som Nagles (2003) förklaring ska 

gränssnittet vara tillräckligt lättnavigerat och inbjudande att barnen ska lära sig under 

tiden. Se Bilaga 16 för en närmare gränssnittsöversikt.  

 

 
 
Figur 16 visar först startsidan med barnets saldo och veckodagarnas 
utgifter, bild två visar quizspelet och att det finns en morot att ta ut på 50 
kronor och den sista bilden är vilka besparingar man vill spara och hur 
mycket det återstår. 

 

För att se prototypen för målsman gränssnitt besök: 
https://live.uxpin.com/a27e53da1dc7aade1c418a2b413a0840dd5ce6b2#/pages/52268178 

 

För att se barnens applikation besök: 
https://live.uxpin.com/a27e53da1dc7aade1c418a2b413a0840dd5ce6b2#/pages/52264681 

 

https://live.uxpin.com/a27e53da1dc7aade1c418a2b413a0840dd5ce6b2#/pages/52264681
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7 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras huruvida resultatet har kunnat besvara frågeställningen och 

uppfylla syftet. Kapitlet fördelas in mellan en teoretisk reflektion, resultatsdiskussion, 

metodreflektion och förslag på fortsatt forskning.  

7.1 Teoretisk reflektion 

Denna studie är tvärvetenskaplig eftersom den egentligen berör ekonomi, didaktik och 

design. Det eftersöktes teori som berörde alla dessa ingångar samtidigt, men där detta 

var svårt att hitta. Vid ett möte med biträdande kontorschef i Swedbank Kalmar, 

förklarade hon att Sverige är unikt att driva samhället i majoritet med 

korttransaktioner. Detta kan möjligtvis vara varför det inte funnits rapporter, analyser 

och studier att hämta information ifrån, än från de svenska bankerna. Detta resulterade 

att det blev komplicerat att hitta teorier som kunde anpassas för studiens ändamål. 

Således kunde teorier som intog en någorlunda normativ ställning hittas och som 

ämnar att vilja lära eller skapa nya vanor hos användarna med hjälp av design. 

Spelifieringens teori (Robson et al, 2015 även Simões, Redondo & Vila 2013) kunde 

anpassas på ett sådant sätt som inte krävde att involvera specifika teorier just 

anpassade för ekonomi eller didaktik, vilket gav oss möjlighet att integrera vecko- och 

månadspengen som ett önskat beteendesmål. Social implicerad design (Tromp och 

Heckert, 2016) förespråkar också att undersöka samhället, vilket ekonomi kunde 

studeras som ett samhällsfenomen istället. Likt McGovern et al (2015) och Leinonen et 

al (2016) har deras budskap varit att lära barn något nytt, där de på liknande vis använt 

spelifiering och innefattat egenskaper från den riktiga verkligheten. Alltså kunde dessa 

normativa inslag som accepterar vecko- och månadspengen som en normaliserad 

praktik, bedriva denna studie på ett påtagligt sätt.  

7.2 Metodreflektion  

En annan utmaning var hur man på bästa sätt kunde få barnen att ställa upp som 

informanter, få ett informerat samtycke från målsman och vilka metoder som kan 

genomföras som  är givande för oss och roande för dem. Klassen innefattade 22 elever 

vilket kan tyckas vara en stor grupp att involvera i en kvalitativ studie, men där ett barn 

som har fått ett informerat samtycke kunde heller inte nekas som deltagare. 

Funderingar fanns att dela in barnen i mindre grupper och genomföra en och samma 

verkstad med alla barn, men då detta kunde leda till att viktiga aspekter inte berördes. 

De metoder som användes tros ha kunnat bidra med en god variation och har ändå 

skapat en homogen relevans för syftet. Något som upplevdes som bristande var att det 

kunde bli för många barn i en och samma datainsamling, vilket resulterade dels i 

grupptryck och distraktion hos en del barn. Bryman (2011) påpekar att pojkar har en 

större tendens att agera tuffa när de förs samman i en grupp ihop med andra pojkar, för 



56 
 

att gärna imponera på varandra. Brymans påstående kan förklaras vara en anledning, 

men eftersom datainsamlingen försegick under två lektionstider, hann barnen bli 

bekväma i vår närvaro och blev efter rasten stökiga och lite tafatta. Som Nagle (2003) 

anmärker blir barn lätt uttråkade då de har vant sig i att det händer nya saker hela tiden. 

Därmed kan det vara svårt att hålla barnen lika fokuserade under hela 

tidsomfattningen. Miglieti (2002, refererad av Gudmunson et al, 2015) menar att 

undersökningar i mindre grupper leder till att de i större utsträckning värdesätter 

varandras bidrag. 

7.2.1 Tillförlitlighet  

Studiens insamlingsverktyg som har använts är ämnade för PD, det vill säga att 

utveckla design och definiera problem ihop med användarna. Därför anses studiens 

insamlingsverktyg som tillförlitliga verktyg för studien. En av metoderna som har 

kallats för gruppintervju innehåller uppgifter inspirerade och skapade utifrån studiens 

teoretiska ramverk. Huruvida detta är en bra metod eller inte är en annan 

frågeställning, men enligt Bryman (2011) är validitet ett kriterium som undersöker ifall 

resultatet som har genererats är det som ifråga eftersöktes. På så sätt anses 

metodinsamlingen som tillförlitlig eftersom det genererades resultat som kunde 

återkopplas med teorin. Studiens metoder har haft ett deltagandeantal på 21 barn vilket 

kan tolkas vara ett relativt högt antal som framställer goda mönster. Metoden som 

möjligtvis inte är utmärkande valid är komplementintervjun med läraren. Frågorna som 

ställdes handlade om hans läraretekniker, strategier, barnens belöningar med mera. 

Eftersom det var en ostrukturerad intervju och då han berättade att det inte förekommer 

specifika undervisningsstrategier, kunde intervjun ofta beröra andra punkter som var 

irrelevanta. Ändå kunde intervjun framställa en del insikter, men där en 

lektionsobservation skulle förmodligen genererat mer förståelse för barnens och 

lärarens relation. I en av metoderna fick en studentkamrat bli ansvarig för 

datainsamlingen och där hon distribuerades instruktioner hur den skulle genomföras 

för en ömsesidig förståelse. Denna metod valdes att inte spelas in, vilket nu i efterhand 

skulle möjligen vart önskvärt. Barnen fick dock skriva ner idéerna vilket gav oss en 

översikt hur en del diskussioner gått till, men det skulle ändå varit intressant att följa 

hela processen.  

 

Samtidigt har majoriteten av insamlingarna varit barnens egna koncept och funktioner 

baserat på vad som ska kunna lära dem ekonomi och planera budgeten. För att minska 

risken att missförstå datan har inte deras koncept behövts hanteras mer än att 

tematiseras. Då en del barn också fick tillfälle att betygsätta varandras funktioner har 

detta kunnat bidra med en tillförlitlig undersökning, eftersom syftet är vad de själva 

prioriterar i en lärande ekonomsik tjänst. Då barnen inte fick möjlighet att betygsätta 

alla funktioner i alla metoder, betygsattes de övriga metoderna med samma kriterium 

som barnen gjorde. Detta kan ses som intern reliabilitet eftersom det förekommer en 

överenskommelse mellan barnens tolkning och med vår tolkning. Dessutom finns det 

en intern validitet mellan studiens tolkning och med det teoretiska ramverket (Bryman, 
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2011). Slutresultatet har näst intill baserats på deras funktioner och önskemål och 

enbart sammanställts till ett designförslag. En del funktioner har kunnat utvecklas, men 

som ändå baseras på deras framtagna funktioner. Exempelvis var det en av våra förslag 

att erbjuda målsman autogiro för att ge barnen en stadig vecko- och månadspeng, men 

som då har visat sig vara nödvändig för att barnen ska kunna likt en lönecheck planera 

på jämn basis. Eftersom studien är av kvalitativ karaktär kan den bli svår att replikera, 

då det inte går att upprepa samma tankesätt hos forskare och informanter igen och är 

beroende på vad forskaren väljer att intressera sig av (Bryman, 2011). Trots att extern 

reliabilitet är svårt att upprepa i en kvalitativ undersökning, kan det således bli ännu 

svårare eftersom studien har en del normativa inslag. Möjligtvis kan det uppträdas 

liknande mönster i studier som genomförs i svenskt samhälle. 

7.3 Resultatdiskussion  

Studiens syfte var att skapa ett designförslag som bygger vidare på barnens prioriterade 

designfaktorer för en ekonomiskt lärande tjänst, då det inte finns ett självklart 

hjälpmedel för barnen att handskas med vecko-och månadsplaneringen. Enligt 

Swedbank (2012) är månadspengen vanligare hos barn som är elva år och äldre, men 

där skolklassen som är  elva till tolv år verkar ha en jämn fördelning mellan veckopeng 

och månadspeng, vilket gav upphov till att gränssnittet också ska ge möjlighet att välja 

distributionsform. Det har förekommit tvivel ifall studien behövde inhämta information 

om barnens ekonomiska och sociala tillvaro, men i efterhand förstår vi att det har 

bidragit med grundläggande insikter som är nödvändiga och användbara för 

designresutlatet. Tromp och Hekkert (2011) samt Scott och Bakker (2011) påtalar 

vikten att studera praktiken eller fenomenet.   

 

En faktor som tros vara en prioritering för barn är att kunna personifiera innehållet. 

Denna studie har inte genomfört någon användartestning, men där prototypen 

demonstrerades för klassen. Då de såg att gränssnittet erbjöd dem att ändra bakgrund, 

färger, välja svårighetsgrad och förändra lärarens utseende, framkom det en större 

entusiasm i klassrummet. Tucker (2014) menar att kunskap bör vara effektivt för alla, 

vara tillgängligt för alla och anpassat för alla. Dessa tre attribut kan såväl tolkas vara 

beroende av varandra, eftersom en effektiv applikation, inte skulle intressera barnen att 

interagera och vise versa. Speciellt i ett digitalt samhälle är användarna vana vid 

användarvänliga tjänster och vid sådana avvikelser kan tjänsten få oförglömliga 

konsekvenser. Numera handlar design om att förhöja och gottgöra användarnas 

önskemål mot de som tros vara livskvalité (Fokkinga et al, 2014), vilket kan upplevas 

som att det finns högre mål än enbart användarvänlighet. Detta kan såväl vara att skapa 

spelliknande upplevelser och motiveringar under tjänstens användning (Robson et al, 

2015). 

 

Social spelifiering (Simões, Redondo och Vila, 2013) upplyser att tjänstens kontenta 

kan utformas på ett sätt som återspeglar barnens skolidentitet, vilket också har varit ett 

förekommande mönster hos barnen.. Alltså handlar det inte bara om att kunna 
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personifiera utan också kunna från en början se sin identitet i kontexten, för att då 

uppleva en större motiveringsfaktor. Fokkinga et al (2014) påtalar detta med att barnen 

ska vid interaktionen förstå syftet med tjänsten och vem den är ämnad för. En 

förhoppning är att barnen ska uppleva applikationens tillgångar som förtroendefulla 

och betrakta sparkontot som ett ansvarsfull möjlighet och på detta sätt öka barnens 

disciplin för deras egna budget. Simões, Redondo och Vila (2013) nämner vikten att ha 

igenkännande faktorer i designen, vilket egentligen kan möjligtvis handla om att 

barnen kan se paralleller mellan vuxnas budget och deras egna. Ett sparkonto, 

budgetplanering och besparingar kan möjligtvis betraktas som tre egenskaper som 

reflekterar en disciplinerad person och där denna roll hoppas kunna återspegla deras 

potentiella identitet. Det finns en farhåga att barnen ska uppleva applikationens 

diagram som krånglig och därmed avskräckas av den. Men likt Nagles (2003) 

förklaring är barn vana att lära sig under tiden de använder en tjänst, men när klasssen 

fick se  applikationen var det en som påpekade att hon har svårt att förstå diagram.  

 

Denna studie har mestadels lagt fokus på att förstå barnens prioriterade designfaktorer, 

medan McGovern et al (2015) handskades med barnens egna åsikter under 

användartestningen. Till skillnad mot McGoverns undersökning tros det vara en fördel 

att från början sträva att skapa en produkt eller tjänst baserat på målgruppens 

preferenser, då  Scott och Bakker (2011) uppmärksammar att bara inte ett ingengörs-

perspektiv kan i slutändan leda till att tjänsten saknar en relation till användaren.  

 

Fokkinga et al (2014) uppmärksammar en total effekt som användaren skapar efter 

interaktion med produkten. Denna teori hade varit utmärkt att basera användartester 

med, men som inte hann genomföras. Förhoppningen var att att den totala effektens 

beteende skulle utveckla barnens synsätt om ekonomi, budget och pengars värde samt 

att detta skulle motivera fler målsmän att ge barnen en stadig budget. Förhoppningen är 

att studien ska inspirera andra att utveckla verktyg som hjälper barn planera budgeten 

och även att studien  kan upplysa andra om ämnet. Vi tror även att vårt designresultat 

är ett gränssnitt som kan vara ett bra bidrag för en ekonomiskt lärande tjänst.  

7.4 Förslag till fortsatt forskning 

I en fortsatt forskning kan målsmans perspektiv implementeras för att också få deras 

åsikter och önskemål kring tjänsten, som egentligen är menat att användas av dem 

tillsammans med deras minderåriga. Ett annat förslag är att öka interaktiviteten i 

gränssnittsprototypen och genomföra användartester på prototypen, för att kunna 

förbättra eventuella brister. Det hade även varit intressant att olikt denna studie, 

genomföra studie som drivs av produktupplevelsen och inte praktiken.  
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8 Slutsats  
Studiens syfte var att undersöka vad barn önskar i en applikation som ska hjälpa dem 

att förstå ekonomi samt planera sin vecko- och månadspeng. Utifrån syftet 

formulerades forskningsfrågan: 

 

Vilka designfaktorer prioriterar barn i en ekonomiskt lärande 

mobilapplikation? 
 

Från den empiriska datainsamlingen finns det tydliga mönster att barnen vill lära sig i samband 

med spel. De vill känna igen sig i designen och kopplar en lärande applikation till 

skolomgivningen med lärare och klasskamrater. Högteknologiska prylar ger en socialstatus och 

barnen vill gärna att applikationen ska innehålla 3D-möjligheter och andra innovativa drag och 

funktioner i designen. Barnen är vana vid det engelska språket och vill ha en möjlighet att 

översätta applikationen till engelska. De vill kunna känna sig ansvarsfulla i tjänsten genom att 

kunna planera sin egen budget och vill känna sig mogna då de önskas  genomföra köp på 

internet, ta hand om deras fonder och ha vadslagning med pengar. Barnen föredrar illustrativa 

hjälpmedel för att förstå innebörden över textförklaringar, då de gärna använder olika 

förklarande diagram som hjälp att förstå och planera ekonomi. För att bli motiverade vill de 

kunna få belöningar efter avklarad uppgift eller mål, som kan vara både av inre- och yttre 

värden. Belöningar med yttre värden beskrivs vara antingen pengar eller godis, medan inre 

värden kunde vara att få underhållande- och roande upplevelser.  Applikationen ska vara 

barnvänlig  för att de ska vilja använda den, med möjligheter att personifiera kontentan. Dessa 

är de faktorer som barnen prioriterar i en ekonomiskt lärande mobilapplikation. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 - Pappersunderlag för funktionsdriven divergens(Idéutvecklaren). 

 
Bilaga 2 - Informations underlag för funktionsdriven divergens(Idéutvecklaren). 

 

Verkstad 2: Idéutvecklaren  

 
Material: färgpennor och pappersunderlag    Antal deltagare: 6st   Ansvarig: Julia Petersson 

 
Förklaring: 
Uppgiften handlar om att varje person i denna grupp ska få testa på rollen som “idéutvecklare”, vilket betyder att 

gruppen ska få bygga vidare på varandras idéer. Först kommer varje deltagare själv få komma på en funktion för 

denna fråga: 
 

Vad ska produkten göra för att kunna planera månadspengen? 
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En produkt är likamed alla möjliga föremål som man använder för olika saker, vilket kan vara både digitala och 

enkla produkter. Med en funktion menas vad en produkt ska göra för något, vilket får vara en funktion som är 

verklighetsfull eller fantasifull. Alltså finns det inga gränser för galna eller enkla idéer. När alla personer i gruppen 

är färdiga med sitt första förslag, kommer pappersunderlaget skickas vidare till personen som sitter åt vänster, som 

ska bygga vidare på idén framför sig och när alla idéer är ifyllda kommer de också betygsättas. Nedan kommer 

tydligare instruktioner: 

 
1. Alla 6 deltagare ska sätta sig runt ett bord, med var sitt pappersunderlag och färgpenna. 

 

 

2. Läs huvudfrågan och skriv ner eller rita första funktionen på produkten. Tänk gärna på vad du själv tycker 

är ett spännande sätt att planera månadspengen, vilket får vara hur fantasifullt du vill. Fråga om du 

behöver hjälp att komma igång! 

 

 

3. När alla i gruppen ser ut att vara klara med sina första funktioner, ska pappersunderlaget skickas vidare till 

nästa person som sitter åt vänster sida. Alla deltagare kommer ha ett nytt papper framför sig med en helt 

ny funktion. Fundera gärna en stund hur du kan bygga vidare på denna idé och skriv eller rita sedan ner 

din egna funktion. Exempelvis kan första idén vara “produkten ska kunna visa hur mycket pengar man 

har” och sedan byggas vidare med “produkten ska också vara lika roligt som ett tv-spel ”.  

 

 

4. När alla är klara med att bygga vidare på den andres idéer görs samma sak återigen, det vill säga att 

pappersunderlaget kommer skickas runt tills alla har fyllt i alla idéer med sina egna idéer.  

 
5. Sedan är det dags att betygsätta alla klara funktioner med betygsystemet: 

 

 

B: för idéer som är ett Behövs för applikationen. 

Ö: för idéer som du hade Önskas att applikationen innehöll. 

O: för  idéer som du tycker är Overkligt. 

OR: för idéer du tycker är Overkligt, men ändå Roligt att ha med i applikationen. 

 

Om du tycker att idén är bra och du tycker att den behövs, markera funktionen med ett “B” eller med de andra 

betygen. När du är klar, skicka vidare pappret till personen åt vänster och vänta tills du får ett papper från höger.  

 

 Bra jobbat och tack för hjälpen ! Hoppas du tycke om att vara en idéutvecklare.  
 

Bilaga 3 - Informations underlag för framtidsverkstaden (Problemlösaren). 

 

Verkstad 2: Problemlösaren 

 
Material: Whiteboard tavla eller post-it lappar, pennor 

Antal deltagare: 5-8st   Ansvarig: Isabell Karlsson 
 

Förklaring: 

Uppgiften handlar om att gruppen ska tillsammans fundera ut vad som är mindre bra med hur man lär sig om 

ekonomi och månadsplanering idag, där alla ska få testa på rollen som “Problemlösare”. Efteråt ska gruppen försöka 

komma på lösningar till problemen, vilket får vara fantasifullt och galet, men även realistiskt (verklighetsfullt). När 

alla känner sig nöjda med lösningarna ska alla diskuteras i gruppen och fundera på om det går att göra lösningarna 

till en verklighet idag. Allt detta ska göras i tre olika steg: kritisera, fantisera och reflektera. För att komma igång 

med detta kommer verkstaden fokusera på denna fråga: 
 

Vad är mindre bra med hur man lär sig om ekonomi och vecko/månadsplanering idag? 
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1. Kritisera: Först ska man i gruppen fundera på vad problemet är, vilket får vara stora som små problem. 

Detta ska skrivas ner med en kort förklaring så att alla i gruppen kan se och förstå vad det står. Fråga 

gärna efter hjälp om det känns svårt och använd er ansvarige som stöd. Var gärna öppen mot dina 

kamraters funderingar och förslag. Välj inte att kritisera kamraterna, istället för problemet.  

 
2. Fantisera: Efter att ni har skrivit ner ett antal problem med ekonomi och månads- planeringen, är 

det dags att fundera på lösningar istället. Dessa lösningar får lov att vara hur fantasifulla man vill, men fantisera 

gärna på både verkliga och fantasifulla lösningar och fundera på vad det kommer finnas för uppfinnar i framtiden! 

Här ska man inte vara rädd för att ha för många idéer, utan välj att dela med dig av alla förslag, men det är 

fortfarande viktigt att man inte kritiserar någon annan. Istället ska man hjälpa varandra att komma på lösningar.  

 

 

3. Reflektera: När alla idéer är nerskrivna är det läge att fundera på vilka idéer som går att 

förverkliga  och att skapa idag. Detta ska göras tillsammans i gruppen och försök att ge alla vilda idéer en chans. 

Markera de lösningar som ni tycker är bäst! 

 

 

Bilaga 4 - Informations underlag för ekonomirådgivarna. 

 

Verkstad 3: Ekonomirådgivaren 
Material: pennor, inspelningsverktyg och pappersunderlag   
Ansvarig: Elpida Tatidou 
 

Förklaring: 

Här får gruppen testa på rollen som ekonomirådgivare, vilket kommer innehålla två olika uppgifter. Första 

uppgiften kallas för Spartips och handlar om att personerna i gruppen ska dela med sig av sina egna eller andras 

spartips, som sedan ska skrivas ner och förklaras för ansvarige (Elpida). Beskriv gärna också vad ni helst vill göra 

utav era pengar.  
 

Den andra uppgiften heter Önsvärda beteenden och handlar om att att varje person ska skriva ner vad de önskar att 

en lärare, förläder och en vän ska ha för beteende. Alla beteende som skrivs ner på pappret ska man också förklara 

varför man tycker så, vilket den ansvarige kommer hjälpa till med ifall det känns svårt. När alla i gruppen upplever 

att de är  nöjda och klara, ska man berätta och reflektera om vad man tycker för de andra, för att se om man tänker 

olika eller likadant som gruppen.  
 
Därefter kommer personerna i gruppen få rita egna idéer på olika mobilapplikationer som är inspirerade av något av 

följande koncept: 

 

 
 Rita och en applikation som liknar ett spel och planerar månadspengen. Förklara sedan. 

 
 Rita en applikation som är trevlig och lär ut ekonomi. Förklara sedan. 

 
 Rita en applikation som är inspirerad av din favoritlärares egenskaper. Förklara sedan. 

 
 Rita en applikation inspirerat av din idol. Fundera på hur din idol kan lära andra om ekonomi? 

 
 Hitta gärna på ett eget koncept. Förklara hur du tänker.  

 

 

 
Bra jobbat och tack för hjälpen ! Hoppas du tycke om att vara en ekonomirådgivare. 
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Bilaga 5 - Frågeställning för gruppintervju. 

 

Gruppintervju - frågeställningar  

 
Samtidigt som ni intar rollen som  ekonomirådgivare kommer jag ställa en del frågor till er och spela in 

detta.  
 

1. Har alla här fyllt tolv år? (Förstå urval) 

2. Vad tycker ni om helst att köpa med pengarna? (Se någon distinktion mellan barnen) 

3. Brukar ni diskutera med era vänner om ekonomi? (Är det ett intressant ämne för dem, andra 

kunders närvaro. grupptryck) 

4. Vad kan vara jobbigt eller svårt med ekonomi och med att planera månadspengen?  

5. Vad kan vara bra med att lära sig  ekonomi och att planera månadspengen?  

6. Varför tror ni att en del föräldrar väljer att ge månadspeng och en del väljer att ge pengar när 

man helst behöver? 

7. Använder någon av er swedbank Ung applikationen? Vad tycker i om den? Vad kan den bli 

bättre på ? 

8. Om vi funderar på er egna spartips nu, det kan egentligen vara hur galna eller realistiska som 

helst. Vad skulle ni tipsa en fjärdeklassare för spartips? Fundera gärna en kort stund innan ni 

svarar.  

9. Finns det andra applikationer man kan använda som planerar månadspeng eller veckopeng? 

10. Föredrar ni fortfarande att få pengar i handen eller hellre på kortet (kontanter)  ? 

11. Vad brukar man helst vilja kalla det att man får pengar från föräldrar: månadspeng, veckopeng 

eller fickpeng? Vad tror ni? 

12. Om vi pratar lite om belöningar, vad vill ni helst bli belönade med när ni har gjort något bra? 

(belöningar) 

13. Hur känns det när det inte går som planerat för er? Vad brukar de andra säga till om då? 

14. Tror ni att ni kommer skapa lärdom av det här? 

 
Uppgift två 
 

1. Nu ska ni sitta ensamma en stund,i ca 5 minuter ska ni först fundera ut flera egenskaper som 

gör en vän till en bra vän. Sedan ska ni beskriva kort varför. Tror ni att det blir bra med fem 

minuter? Efteråt kan vi diskutera i grupp.  

2. Om vi nu ska göra det lite svårare, hur skulle dessa egenskaper kunna vara inspiration till en 

mobilapplikation? 

3. Samma sak igen med en lärare 

4. samma sak igen med en förälder 

5. Har ni några frågor eller funderingar? Om inte kan ni börja få rita fram egna designförslag. Vi 

har redan försökt komma på en del koncept som ni kan ta inspiration ifrån. är det så att ni 

kommer på något bättre själva kan ni jätte gärna få bortse från våra förslag.  
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Bilaga 6 - Pappersunderlag för uppgiften Önskvärt beteende som utfördes av 

gruppintervjudeltagare. 

 

Önskvärda Beteende  
Vad gör en vän till en bra vän? - ca 5 minuter 

 

 
1.Egenskap:______________________________  
 
Varför:_________________________________________________________________________ 
 
2.Egenskap:______________________________  
 
Varför:_________________________________________________________________________ 
 
3.Egenskap:______________________________  
 
Varför:_________________________________________________________________________ 
 

Vad gör en lärare till en bra lärare? - ca 5 minuter 
 
1.Egenskap:______________________________  
 
Varför:_________________________________________________________________________ 
 
2.Egenskap:______________________________  
 
Varför:_________________________________________________________________________ 
 
3.Egenskap:______________________________                          
 
Varför:_________________________________________________________________________ 
 

Vad gör en förälder till en bra förälder? ca 5 minuter 
 
1.Egenskap:______________________________  
 
Varför:_________________________________________________________________________ 
 
2.Egenskap:______________________________  
 
Varför:_________________________________________________________________________ 
 
3.Egenskap:______________________________  
 
Varför:_________________________________________________________________________ 
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Bilaga 7 - Ritunderlag för gränssnittskiss och exempel. 

 
 

 

Bilaga 8 - Områden för ostukturerade intervjun med läraren. 

 
 Barnens uppmärksamhet   

 

 Hur barnen lär sig  

 

 Relation till barnen  

 

 Belöningar och konsekvenser  

 

 Genusskillnader 

 

 Veckopeng & månadspeng  

 

 Barnens relation till förälder  

 

 Tekniska möjligheter  

 

 Nu och då  

 

 Vad gör en lärare till en bra lärare  
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Bilaga 9 - Analys av barnens skisser. 

 
 

Bilaga 10 - Affinitetsdiagram av funktioner. 
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Bilaga 11 - Vad informerat samtycke är. 

I andra fall när forskningspersonen inte har fyllt 18 år, skall vårdnashavarna informeras om och 

samtycka till forskningen på det sätt som anges i 16 och 17 §§. Forskningspersonen själv skall dock så 

långt möjligt informeras om forskningen. Trots vårdnadshavarnas samtycke får forskningen inte utföras 

om en forskningsperson som är under 15 år inser vad den innebär för hans eller hennes del och motsätter 

sig att den utförs. (Källa: SFS 2003:460, 18 §) 
 

 

Bilaga 12 - Informerat samtycke till vårdnadshavare.  

 
Hej förälder! 

 

Måndag den 25e april kommer klass 5 på Vasaskolan att vara deltagande i ett designarbete genomfört 

av två examensstudenter från Linnéunveristetet. Studiens fokus ligger i att skapa ett digitalt hjälpverktyg 

för barnens planering av månadspengen, genom att tidigt engagera dem att lära sig att hantera pengar 

och skapa en stadig bas för deras ekonomiska förståelse. Detta kommer göras genom att utveckla 

mobilapplikationen Swedbank Ung som redan nu har användbara funktioner för barn, men som tros 

kunna öka deras förståelse för ekomoni. 

 

För ett lyckat resultat vill studenterna engagera femteklass att delta i designarbetet genom att själva få 

vara med att ge designförslag och spartips, som kan vara nödvändiga och användbara för deras 

åldersgrupp. På SO-lektionerna mellan 9:45-10:35 och 12:40-13:40 kommer barnen få prova på tre 

olika stationer som ger dem möjlighet att generera påhittiga idéer och fantisera fritt över vad de tror 

skulle kunna vara bra designförslag. Dessa stationer kommer vara anpassade för barnens ålder och som 

samtidigt hoppas lära ut om ekonomi och möjligtvis hur man arbetar med designutveckling. Oavsett om 

barnet får veckopeng, månadspeng eller inte, ligger studiens fokus på att involvera dem i designarbetet, 

vilket alla barns perspektiv kan vara hjälpsamma 

 

Att genomföra studier som involverar barn under 18 år kan vara ett känsligt ämne, därför behövs ditt 

informerat samtycke att barnet kan vara med att delta i studien. Barnets deltagande kommer vara 

konfidentiellt, vilket innebär att inga namn eller bilder kommer att publiceras på deltagarna, utan detta 

tros kunna vara spännande för barnet att få testa på hur det är att designa produkter och tjänster på ett 

roligt vis, i samband med en SO-lektion. 

  

För att tillåta oss genomföra detta med barnen, behöver vi ditt godkännande. Skriv därför gärna under 

denna lapp och lämna över det till läraren så snart som möjligt!  
 

_______________________              ___________                       _________________           
Barnets för-och efternamn                    Dagens datum                          Målsmans underskrift  

 
Vid övriga frågor och funderingar kontakta gärna studenterna på följande mailadresser: 

 

Elpida Tatidou:                      Julia Petersson: 

et222fj@student.lnu.se          jp222mh@student.lnu.se  

 
Vi ser fram emot att genomföra en kreativ och lärorik lektion! 

mailto:et222fj@student.lnu.se
mailto:Jp222mh@student.lnu.se
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Bilaga 13 - Barnens skisser av egna gränssnitt. 
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Bilaga 14 - Storyboards 
1. Frida spelar quiz för att vinna extrapengar. 

 
 
2. Kalle scannar spel för att ha som sparmål. 
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3. Stina får veckopeng och kollar på applikationen vad den rekommenderar henne att spendera. 
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Bilaga 15 - Skisser av gränssnitt. 
Skisser på barnens applikation. 
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Skisser på föräldrarnas applikation. 
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Bilaga 16 - Gränssnittsprototyp 
Barnens applikation 
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Föräldrarnas applikation 

 
 

 

 


