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Sammanfattning

Hos flertalet människor finns en önskan om ett eget sparande, för lång-
siktiga såväl som kortsiktiga mål. Ser man till dagens bostadsmarknad
och i synnerhet Stockholms län, kan det vara svårt för unga vuxna att
ta sig in på bostadsmarknaden till följd av att det krävs att man ska ha
sparat ihop till en kontantinsats.

Med syftet att motivera och öka individens penningsparande, genom-
fördes i denna studie en undersökning kring hur man i en applikation
kan påverka mänsklig kognition och motivera individen till ett pen-
ningsparande. För uppdragsgivarens räkning, IT-konsult bolaget Eti-
mo AB, har en prototyp i form av en sparapplikation utvecklats under
denna studie.

Lösningsförslaget är ett resultat som bygger på svar från olika da-
tainsamlingar och teknisk konstruktion. Resultaten från dessa datain-
samlingar, där enkätundersökningar samt användbarhetstester utgjor-
de det viktigaste underlaget, visade att spelifiering är ett koncept som
går att använda i en applikation för att påverka mänsklig kognition.
Mer specifikt framkom det att element från speldesign såsom troféer
samt framstegsmätare i form av poäng och grafer, har en positiv inver-
kan på användarens motivation.

Nyckelord

Applikation, Prototyp, Mänsklig kognition, Användbarhetstest, An-
vändarupplevelse, Motivation, Spelifiering.
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Abstract

To establish an own private savings, for both long-term as well as
short-term goals, is a wish that most people have. Looking at the cur-
rent housing market, there can be some difficulties for young adults,
especially in the Stockholm county, to become an owner of a house-
hold. This due to the fact that an investment of this kind, often requires
the individual to save up for a down payment.

This study has been conducted in order to obtain an answer on how
to, in an application, affect human cognition and motivate individuals
to increase their private savings. As a given assignment from the IT-
consulting company Etimo AB, a prototype of a savings-application
has been constructed during this study.

The solution is a result based on various data collection methods as
well as a software development process. The results of the study,
in which usability tests and surveys where the most important ones,
showed that gamification is a concept which can be used in an appli-
cation in order to affect human cognition. The results showed more
specifically that elements from game design, such as trophies and pro-
gress bars, have a positive effect on the users motivation.

Keywords

Application, Prototype, Human cognition, Usability test, Motivation,
Gamification.
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Kapitel 1

Inledning

Detta kapitel tar upp studiens problemformulering och syfte. Vidare
beskrivs målsättningen med studien och dess avgränsningar. Slutligen
presenteras författarnas bidrag till detta examensarbete.

1.1 Problemformulering

Enligt siffror från Konsumtionsrapporten 2017 [1], har de svenska hus-
hållens konsumtion ökat med 23% under det senaste decenniet (2006-
2016). Med en ökad konsumtion kan även en önskan om ett ökat spar-
kapital uppstå. Siffror från Länsförsäkringars sparrapport år 2012 [2],
visar att majoriteten av rapportens tillfrågade upplever att det egna
sparkapitalet är för litet. Vidare anger rapporten att känslan av eko-
nomisk trygghet är en av de vanligaste skälen till en önskan om ett
ökat penningsparande. Rapporterna visar att ett penningsparande är
en aktuell fråga i dagens samhälle, vilket är en del av bakgrunden till
varför denna studie genomförs.

Uppdragsgivaren för denna studie är IT-konsultbolaget Etimo AB. Fö-
retaget arbetar med att ta fram skräddarsydda digitala lösningar åt
olika ledande organisationer och deras önskan är att få fram en pro-
totyp i form av en sparapplikation. Med denna prototyp kan företaget
visuellt demonstrera för potentiella kunder, inom bankväsendet, hur
en sådan applikation skulle kunna ta form. Bolagets förhoppning är
att detta ska resultera i ett längre utvecklingsprojekt där prototypen
vidareutvecklas till en färdig produkt som släpps på marknaden.
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2 KAPITEL 1. INLEDNING

Ur nämnd problematik har studiens huvudfråga formulerats, denna
lyder:

”Hur kan man i en applikation påverka människans kognitiva beteende och
motivera denne till att öka sitt sparkapital?”

Av applikationens karaktär, följer en ekonomisk problemställning. Den-
na problemställning lyder:

”Hur kan man uppskatta den ekonomiska nyttan av denna sparapplikation,
både för den enskilda användaren och applikationsförvaltaren?”

Resultatmålet [3] för denna studie är att utveckla en prototyp i form
av en sparapplikation. Syftet med denna applikation, som även utgör
studiens effektmål [3], är att motivera den enskilde individen till att
öka sitt sparkapital under en längre period.

1.2 Projektets strategi och målsättning

Studien ämnar att besvara de frågeställningar som presenteras i kapi-
tel 1.1 ”Problemformulering” och forskningsstrategin för detta är att
genomföra en fallstudie.

Applikationen utvecklas utifrån de teorier och tidigare arbeten som
inhämtas genom en förstudie inom områdena för människa- och da-
torinteraktion samt applikationsutveckling. När en applikation är fram-
tagen och förstudie såväl som en marknadsundersökning är genom-
förd, kan de ekonomiska frågeställningarna besvaras.

Fallstudiens målsättning är att finna svar på vad det är som motiverar
användare i en applikation och dessa svar ska leda till att ett exempel
på en applikation som motiverar till penningsparande kan utvecklas.
Applikationens funktioner och design ska således utgå från de resul-
tat som erhålls av dels förstudie, marknadsundersökning och även ett
antal användbarhetstester. En del av målsättningen är också att erfa-
renheterna som erhålls under denna studie ska delvis kunna generali-
seras och användas i andra relaterade arbeten.
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Rapporten ämnar att bidra till akademin genom att testa och utvär-
dera de metoder samt tidigare arbeten som har gjorts inom områdena
för människa- och datorinteraktion samt applikationsutveckling.

1.3 Avgränsningar

Vad gäller teknisk avgränsning i form av hur prototypen är konstru-
erad, resulterar begränsningen i att prototypen endast är tillgänglig
på enheter som körs på Android-plattformen. Vidare har funktionali-
tet i prototypen avgränsats enligt MoSCoW-modellen [3] där de mest
kritiska funktionerna prioriterats. Som ett resultat av MoSCoW pri-
oriteringen, är den befintliga prototypen inte integrerad mot externa
API:er. Detta innebär främst att penningtransaktioner inte går att ge-
nomföras i den befintliga lösningen.

Den ekonomiska begränsningen påverkas, såsom de tekniska aspek-
terna, främst av studiens tidsram. Detta innebär att en uppföljande
ekonomisk utvärdering, efter en eventuell lansering av applikationen,
inte kommer att genomföras. Denna ekonomiska utvärdering omfattas
av aspekter som lönsamhet vid drift och aktuellt kommersiellt värde
inom den lanserade marknaden. Därför kommer endast ekonomiska
analyser genomföras under studien som omfattar uppskattning av det
ekonomiska värdet för användaren såväl som för applikationsförval-
taren.

1.4 Författarnas bidrag till examensarbetet

Detta examensarbete är utfört i en grupp om två personer, Adrian Za-
kir och Nicole Othman. Då valet av studieinriktning samt lästa kurser
inte skiljer författarna åt, har ett tätt samarbete skett löpande under
studiens gång. Detta innebär således att författarnas bidrag till exa-
mensarbetet är jämnt fördelat.





Kapitel 2

Bakgrund och teori

Kapitlet presenterar en teoretisk och teknisk bakgrund som ligger till
grund för studien. Vidare ges en redogörelse om vad som tidigare har
gjorts inom studiens relaterade ämnesområden.

2.1 Mänsklig kognition och känslor

Den mänskliga hjärnan och sinnet är två komplexa entiteter som än
idag utgör ett område för forskningen. I syfte att förstå mänskligt be-
teende beskriver Donald Norman en modell vars innehåll består av tre
olika nivåer; intuition, beteende och reflektion [4]. Denna modell är en
bra uppskattning på mänsklig kognition och känslor, föreslår Norman.

I den intuitiva nivån sker hjärnans mest basala bearbetning. Denna
nivå innehar människans grundläggande skyddsmekanismer, här tas
bland annat beslut gällande huruvida miljön är bra eller dålig, trygg
eller säker. Besluten som tas är snabba samt undermedvetna och går
således inte att medvetet kontrollera, denna nivå kallas ofta för reptil-
hjärnan. När det kommer till design, handlar den intuitiva reaktionen
om människans omedelbara uppfattning av ett objekt, även kallat per-
ception. Designen, det vill säga utseendet, spelar en avgörande roll för
denna typen av reaktion, aspekter såsom användbarhet och effektivi-
tet är inte väsentliga i detta sammanhang.

5
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I den beteendemässiga nivån finns människans inlärda färdigheter så-
som exempelvis talet. Likt den intuitiva nivån, är även de handling-
ar och analyser som äger rum här undermedvetna. Beteendemässiga
tillstånd är inlärda, de skapar en känsla av kontroll vid de fall då män-
niskan har god förståelse samt kunskap om resultatet och frustration
samt ilska vid de fall då saker inte går som planerat. När det kommer
till design, är den mest kritiska aspekten av den beteendemässiga ni-
vån det faktum att alla handlingar är associerade med en förväntning,
återkoppling är således en viktig aspekt såväl som en bidragande fak-
tor till god design. Återkoppling skapar en känsla av försäkran, även
vid de fall då återkopplingen indikerar på ett negativt resultat. Avsak-
nad av återkoppling skapar i sin tur en känsla av bristande kontroll,
något som människan upplever obehagligt.

Den tredje och sista nivån av Normans modell består av den reflek-
terande nivån, här finns den medvetna kognitionen. Resonemang och
medvetet beslutstagande sker i denna nivå och till skillnad mot den
intuitiva- samt beteendemässiga nivån, är den reflekterande nivån djup
och långsam. Denna del av den mänskliga kognitionen aktiveras oftast
efter att en händelse har inträffat, sinnet reflekterar och utvärderar då
omständigheterna, handlingarna och utfallen av det inträffade.

När det kommer till design, poängterar Norman att det är viktigt att
samtliga nivåer samverkar, de utgör en avgörande roll för människans
kognitiva samt känslomässiga tillstånd och spelar således en essentiell
roll som bestämmer människan tycke eller icke tycke för en produkt
eller service.

2.2 Perception

I bokserien ”Boston Studies in the Philosophy and History of Science”
[5] beskriver Robert Efron termen perception som alla former av med-
vetenhet av den externa omgivningen som uppfattas med de sinnen
en individ innehar. Den medvetenheten innefattar exempelvis de ob-
jekt som kan ses och beröras, lukter, smaker och ljud. Perception är
människans primära form av kognitiv kontakt med omvärlden. All
konceptuell kunskap en individ innehar är baserad på perception.
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2.3 Människa-datorinteraktion

Människa-datorinteraktion (MDI) är ett forskningsområde som stude-
rar interaktionen mellan en användare och olika typer av teknologier
[6]. Fokus ligger på att designa och utveckla teknologier som använda-
ren har lätt att interagera med. Detta görs med hjälp av att undersöka
de fysiska, psykologiska och kognitiva egenskaperna hos användaren
som ska bruka teknologin. De viktigaste koncepten inom MDI är funk-
tionalitet och användbarhet. Funktionalitet i detta avseende syftar på
de tjänster som erbjuds av en teknologi [7]. Användbarhet syftar på att
teknologin ska vara lätt att använda och lära sig, med utgångspunkt
i den funktionalitet som teknologin erbjuder [8]. MDI innefattar ett
flertal ämnen, däribland beteendevetenskap, kognitionspsykologi [6],
user experience [8] och användargränssnitt [9].

2.3.1 User experience

User Experience (UX) är ett växande område som fortfarande håller
på att definieras. Inom området läggs stort fokus på att skapa en större
förståelse av användaren. Faktorer såsom användarens behov, värde,
förmågor samt gränser analyseras [10]. Donald Norman beskriver be-
greppet UX enligt alla aspekter som påverkar individens upplevelse
av produkten eller tjänsten [11].

Faktorer som påverkar UX beskrivs av Peter Morville enligt vad han
själv kallar för “User Experience Honeycomb” [10]. Morville antyder
att information som presenteras för användaren måste ta hänsyn till
de aspekter som omfattas av “User Experience Honeycomb”-modellen
(figur 2.1), detta i syfte att skapa en meningsfull såväl som en värdefull
user experience.
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Figur 2.1: User Experience Honeycomb, design: Peter Morville.
Bildkälla: [12]

Enligt Morvilles modell ska informationen till användaren vara:

– nyttig, innehållet ska vara originellt och uppnå ett syfte.

– brukbar, produkten/tjänsten ska vara enkel att använda.

– önskvärd, designelement ska användas i syfte att väcka känslor
och uppskattning hos användaren.

– sökbar, innehållet på webbsidor ska vara navigerbart, användare
ska kunna hitta vad de söker efter.

– tillgänglig, innehållet ska vara tillgängligt för individer med funk-
tionshinder.

– trovärdig, användarna ska kunna lita på den informationen som
förmedlas.
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2.3.2 Användargränsnitt

Författaren David Benyon beskriver användargränssnitt, vilket står för
engelskans user interface, i sin bok ”Designing interactive systems: a
comprehensive guide to HCI, UX and interaction design” [8] som den
delen av ett system som användaren interagerar med. Denna interak-
tion kan vara fysisk, perceptionell och konceptuell.

Den fysiska aspekten kan innebära att systemet innefattar knappar
som ska tryckas på som resulterar i en handling. Systemet kan pre-
sentera visuella objekt på en skärm, vilket kan vara en perceptionell
aspekt. Den konceptuella interaktionen innefattar att användaren för-
söker förstå hur systemet fungerar och dess syfte. Meddelanden från
systemet till användaren hjälper till med att underlätta den konceptu-
ella aspekten. Funktionalitet för att ange instruktioner i ett system bör
finnas i ett användargränsnitt, såväl som att ge användaren återkopp-
ling om vad som pågår i systemet. Denna typ av återkoppling kan
representeras som exempelvis text, bilder, filmer eller animationer.

Vidare beskriver Benyon att majoriteten av datorer, telefoner och läsplat-
tor använder grafiska användargränssnitt. Av dessa typer av använ-
dargränssnitt är WIMP en av de främsta. WIMP står för engelskans
fönster, ikoner, menyer och pekare. Systemets gränssnitt presenteras i
form av fönster, där varje applikation har sitt egna fönster. Flera föns-
ter kan visas samtidigt på systemets skärm, vilket användaren kan ha
nytta av då denne får en översikt över samtliga körande applikationer.
Ikoner används i systemet för att representera filer, kataloger, applika-
tioner och enheter. Tre principer används för design av ikoner, dessa
är metaforer, direkt mappning och konventioner. Att designa med me-
taforer innebär att kunskap överförs från en domän till en annan, till
exempel funktionen kopiera och klistra in. Direkt mappning innebär
att man avbildar det objekt som ikonen ska representera, som exem-
pelvis ikonen för en skrivare. Att designa enligt konvention innebär
att ikonen designas utifrån det som har blivit standard över tid, som
exempelvis spara-ikonen som representeras av en diskett.
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Menyer används i system för att presentera och organisera de kom-
mandon som är tillgängliga för användaren. Funktionaliteten är på så-
dant sätt att användaren väljer alternativ från menyn genom en inter-
aktionsartefakt, som exempelvis en mus eller pekskärm. Menyer bör
vara organiserade i en hierarki som är logisk för användaren. Pekare
kan anta flera former i ett system, det vanligaste är en mus. För mobil-
telefoner och läsplattor kan det exempelvis vara en pekpinne [8].

2.4 Användbarhetstester

Enligt David Benyon [8] är användarna de viktigaste personerna att ta
hänsyn till vid utvärdering av ett system. En metod som utvärderar
användbarheten i ett system som involverar användarna, är använd-
barhetstester. Denna metod grundar sig på att de ansvariga för utvär-
deringen först formulerar ett scenario, som detaljeras med en lista av
uppgifter. Dessa uppgifter ska vara utformade på ett sådant sätt att
de är genomförbara för användaren och att uppgifterna täcker syste-
met djupgående. Uppgifterna samlas sedan på ett pappersblad, vilket
presenteras för individen som ska delta i testet. Innan testet genom-
förs kontrolleras det att prototypen funktionerar enligt förväntat och
en eventuell testmiljö byggs upp vid behov.

När testet börjar löser deltagaren uppgifterna individuellt, utan hjälp
från de som ansvarar för utvärderingen. Samtidigt som testet pågår
uppmuntras deltagaren till att berätta om vad de gör, orsaken till valet
av handling och eventuella svårigheter och osäkerheter som uppkom-
mer. Då denna information är värdefull och ligger till grund för syftet
av dessa tester, antecknas informationen av utvärderaren. Deltagaren
får kontinuerligt frågor att besvara under testet, detta i syfte att få an-
vändaren att konkretisera dess intentioner och handlingar.

Efter att testet genomförts, intervjuas deltagaren om prototypens an-
vändbarhet. Målet med denna intervju är att erhålla information om
vad användaren anser om prototypen, det skulle kunna vara vad som
eventuellt behöver förändras och hur svåra uppgifterna var att lösa.
Avslutningsvis sammanställs anteckningarna till en användbarhets-
rapport.
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2.5 Spelifiering

I artikeln “How gamification motivates: An experimental study of the
effects of specific game design elements on psychological need satis-
faction” [13] beskriver författarna M. Sailer et. al fenomenet gamifi-
cation och nedanstående teorier är hämtade från denna artikel. Feno-
menet, som även kallas för spelifiering, är en term som uppstod under
det tidiga 2000-talet och har fått ökad fokus sedan början av 2010-talet.
Spelifiering innebär att element från speldesign tillämpas på kontext
som inte involverar spel, det är en kraftfull lösning för att tillföra mo-
tivation inom inlärning och arbete. Målet med detta är att motivera
särskilda beteenden inom en spelifierad situation. Det grundläggan-
de verktyget för att utveckla en spelifierad applikation är att använda
element från speldesign. Frekvent förekommande element inom spel-
design är bland annat poäng, märken, topplistor, grafer, berättelser,
avatarer och lagkamrater.

Poäng används i flera olika typer av spel och spelifierade applikatio-
ner. Poäng har som huvudsyfte att indikera en användares framsteg,
vilket görs främst genom att de tilldelas till användaren efter ett lyckat
utfall för en aktivitet. Poäng ger också utvecklaren och användaren
återkoppling. För utvecklaren kan användarens poäng användas för
att analysera dennes beteende i spelet eller applikationen. För använ-
daren är det en direkt återkoppling eftersom poängen tilldelas som en
form av ett pris.

Märken är visuella representationer av användarens prestationer och
kan erhållas och samlas av användaren i spelet eller applikationen.
Syftet med märken är att bekräfta användarens prestationer och me-
riter, exempelvis om denne har uppnått en viss nivå eller mål. Om
användaren känner till hur den ska erhålla ett märke, kan märket fun-
gera som en återkoppling för användaren. Märken kan också ge en
känsla av tillhörighet för användare som har uppnått samma märke.
Det kan också ge en viss social status, om märkena är sällsynta eller
svåra att erhålla.
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Topplistor har som syfte att rangordna olika användares prestationer
mot varandra. Dessa topplistor kan användas för att urskilja vilken an-
vändare som presterar bäst i ett avseende och det hjälper användaren
att få en överblick hur denne presterar i jämförelse till andra. Topp-
listor kan upplevas både positivt och negativt. För de användare som
närmar sig till att uppnå en högre rangordning kan det vara motive-
rande, men för en användare som är rangordnat lågt kan det uppfat-
tas som en negativ återkoppling. Ett designelement som liknar detta
är grafer, vilket visar användarens prestation i jämförelse till dennes
tidigare prestationer. På detta sätt kan användaren få en överblick av
sina prestationer över en period.

Berättelser kan användas för att ge ett kontext för de aktiviteter och
situationer användaren befinner sig i, vilket i sin tur kan göra så att
tråkiga aktiviteter kan upplevas mer positivt. Avatarer är en visuell
representation av användaren inom spelet eller applikationen. Med en
avatar kan användare anta eller skapa en identitet. Lagkamrater kan
påverka användare, i det avseendet att de kan skapa konflikter, kon-
kurrens eller samarbete.

Ett experiment presenteras i artikeln. Resultatet av detta experiment
var att vissa element från speldesign tillfredsställer specifika psykolo-
giska behov. Märken, topplistor och grafer gav en känsla av ökad kom-
petens hos användaren. Det gav också en ökad känsla för uppgiftens
betydelse. Avatarer, berättelser och lagkamrater gjorde att användaren
upplevde en social relaterbarhet.

I artikeln “Gamification: A framework for designing software in e-
banking” tar L.F. Rodrigues et al. [14] upp fenomenet spelifiering inom
bankväsendet. Användning av online-banktjänster upplevs sällan som
en spännande aktivitet skriver författarna, faktum är att många före-
drar att utföra sina bankärenden på plats hos en fysisk bank istället för
att använda sig av dessa online-banktjänster. Att införa spelifiering in-
om denna sektor är således av stor vikt.
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Genom att främja social interaktion samt belöning av olika slag, under-
lättar spelifiering användandet av online-banktjänster och förenklar fi-
nansiella produkter samt tjänster, menar C. Yoon, en av många källor
som nämns i artikeln. Vidare beskriver Yoon att spelifiering för kun-
derna tillbaka till online-banktjänsterna och bidrar till att fånga kun-
dernas uppmärksamhet samt engagemang, vilket i sin tur leder till
bättre bibehållning av kunder.

Ett sätt för banker att öka sin omsättning kan exempelvis ske genom
att implementera spelifiering i sina online-banktjänster. Spelifieringen
gör operationerna interaktiva och roliga, vilket ger upphov till en ökad
användning av online-banktjänsterna och på längre sikt även en ökad
kundlojalitet. Genom dessa ökningar kan bankerna öka dess finansiel-
la tillgångar och omsättning, vilket i sin tur leder till att de kan erbjuda
bättre priser (däribland räntor) och tjänster [14].

2.6 Computer as Social Actor

I boken ”Designing for user engagement aesthetic and attractive user
interfaces” beskriver författaren Alistair Sutcliffe [15] begreppet Com-
puter as Social Actor (CSA). Sutcliffe menar att CSA innebär att män-
niskor behandlar datorer som om de vore verkliga individer. Objek-
ten som presenteras i datorn kan exempelvis vara ett fotografi av en
person eller ljudet av en talande person. Det kan också vara mindre
verklighetstrogna objekt såsom exempelvis animerade varelser. Oav-
sett presenterat objekt, behandlar människan objektet som en verklig
individ. Är det presenterade objektet dessutom en avatar eller en så
kallad ”chattbot” med inbyggd logik som möjliggör konversationer
med användaren, kan det hända att användaren bildar en relation med
objektet.

Genom dessa konversationer skapar CSA engagemang hos använda-
ren, menar Sutcliffe. Han förklarar detta genom att hävda att männi-
skan spenderar en stor del av sitt liv med att konversera, diskutera
samt skvallra och det är då naturligt att en konversation skapar enga-
gemang hos en individ.
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2.7 Virtuell verklighet

Alistar Sutcliffe, författaren till boken ”Designing for user engagement
aesthetic and attractive user interfaces” [15] beskriver virtuell verk-
lighet (VR) enligt följande. I VR befinner sig användaren i en virtuell
värld. Denna interaktionsstil skiljer sig mot andra stilar då använda-
ren interagerar med systemet på ett naturligt sätt, vilket innebär att
rörelser som utförs i verkligheten kan återskapas i den virtuella värl-
den med hjälp av interaktionsartefakter.

När den virtuella världen har en god design, kan användaren upp-
leva att denne befinner sig i den virtuella världen. Är designen emel-
lertid bristfällig, exempelvis att interaktionen är för långsam och inte
responsiv, känner användaren inte av samma effekt.

Virtuella världar skapar engagemang då de väcker nyfikenhet och en-
tusiasm - interaktionen är transparent och eftersom användaren inte är
medveten om datorn, så kan denne känna sig helt inne i den virtuella
världen.

2.8 Tio heuristiker för interaktionsdesign

Nedan listas tio generella principer för interaktionsdesign, framtagna
av Jakob Nielsen [16].

– Synlighet av systemstatus
Systemet bör alltid hålla användaren informerad om vad som
pågår, detta genom lämplig återkoppling inom en rimlig tid.

– Matchning mellan systemet och den riktiga världen
Systemet bör tala användarens språk istället för systemoriente-
rade termer. Ord, fraser och koncept som är bekanta för använ-
daren bör användas.

– Användarkontroll och frihet
Användare tenderar att välja felaktiga funktioner av misstag och
behöver således en tydligt markerad “nödutgång” så att de kan
lämna det icke önskade tillståndet. Det ska finnas stöd för att
ångra och göra om en handling.
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– Kontinuitet och standard
Användare ska inte behöva undra huruvida olika ord, situatio-
ner eller handlingar betyder samma sak. Plattforms-konventioner
ska följas.

– Förhindra felaktigheter
Tillstånd som lätt kan ge upphov till felaktigheter bör elimineras
alternativt att en bekräftelse presenteras till användaren innan de
begår en handling.

– Igenkännande istället för att komma ihåg
Minimera användarens minnesbelastning genom att göra objekt,
handlingar och alternativ synliga. En användare ska inte behöva
komma ihåg information från en del av dialogen till en annan.
Instruktioner för användning av systemet bör vara synliga alter-
nativ lättillgängliga.

– Flexibilitet och effektivitet
Det bör finnas acceleratorer som snabbar upp interaktionen för
expertanvändare. Användare ska tillåtas skräddarsy sina frekven-
ta handlingar.

– Estetisk och minimalistisk design
Dialoger bör inte innehålla sällan använt eller irrelevant infor-
mation.

– Hjälp användaren att känna igen, diagnostisera och återhämta sig från
felaktigheter
Felmeddelanden bör uttryckas genom det talade språket (ingen
kod) som preciserar problemet och ger ett konstruktivt lösnings-
förslag.

– Hjälp och dokumentation
Även om det kan vara bättre att systemet kan användas utan do-
kumentation, kan det vara nödvändigt att förse användare med
hjälp och dokumentation. Denna information ska vara lättillgäng-
lig, fokusera på användarens uppgift och inte vara alltför omfat-
tande.
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2.9 Mobilapplikationer

Mobilapplikationer, i vardagligt tal även kallade “mobilappar” eller
“appar”, är datorprogram som exekveras på mobila enheter. Dessa
program har oftast som syfte att utföra en eller flera specifika uppgif-
ter. Applikationerna kan exempelvis utnyttja användarens nuvarande
plats och kommunicera med internet för att generera innehåll och in-
teraktioner i applikationen, vilket i sin tur kan exemplifieras genom
att hjälpa en användare navigera till en önskad plats, som en restau-
rang. Dessa applikationer hämtas till den mobila enheten via digitala
butiker såsom Google Play- och App Store. Även om denna form av
applikation inte är en ny förekomst, var det inte förrän Apple:s fram-
gångar med iPhone-telefonen som fenomenet tog fart [17].

För närvarande är de främsta operativsystemen som kör dessa typer
av applikationer Android och iOS, med respektive marknadsandel på
79% och 14,2% [18]. Applikationer till Android skrivs i programme-
ringsspråket Java och Kotlin, medans applikationer till iOS skrivs i
bland annat programmeringsspråken Objective-C och Swift. Applika-
tioner skrivna till en särskild plattform klassificeras som en native ap-
plikation, detta innebär att ytterligare versioner av implementationen
behöver skapas i de fall applikationen ska exekveras på annan platt-
form.

Motsatsen till en native applikation är en cross-plattform applikation.
I en sådan typ av applikation behöver majoriteten av koden endast
skrivas en gång, sedan kan applikationen köras på samtliga mobila
operativsystem [19].

2.10 Java

Java är ett programmeringsspråk som släpptes år 1995 av Sun Micro-
systems [20]. Det är ett allmänt, samverkande, klassbaserat och objek-
torienterat språk. Målet är att språket ska vara så pass enkelt att förstå
att programmerare kan bli flytande i språket. Det är relaterat till C
och C++ men skiljer sig i flertal aspekter [21]. Java är ett statiskt ty-
pat språk, det innebär att alla variabler måste deklareras innan de ska
användas [22].
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2.11 Android Studio

Android Studio är den officiella utvecklingsmiljön som används vid
utveckling av applikationer för Android-plattformen [23].

2.12 Databas

Termen databas beskrivs av författarna till boken Database Systems
- a practical approach to design, implementation, and management
[24], som en kollektion av logiskt relaterade data, designat i syfte att
uppfylla en organisations informationsbehov. Datat lagras på en enhet
(eng. “repository”) och kan användas av flera personer samtidigt. SQL
(Structured Query Language) är ett vanligt förekommande frågespråk
som används för att hämta och manipulera datat.

2.13 Prototyper

Enligt Nielsen Norman Group (NN/g) [25] används prototyper vid
användbarhetstester i syfte att testa användarvänligheten av den fram-
tagna lösningen, testet ger en indikation på huruvida lösningen är ge-
nomförbar eller inte. Vidare beskriver NN/g att prototyper kan anta
olika former och dessa kan variera mellan allt från handskrivna pro-
totyper till interaktiva datoriserade varianter. Formen av prototyp be-
ror på ett antal olika faktorer såsom exempelvis vilka verktyg som an-
vänds vid framtagning av prototyp, testets målsättning men även hur
pass färdig designen är. Oavsett val av form, argumenterar NN/g för
att testet resulterar i en ökad förståelse av användarnas interaktion så-
väl som reaktioner under testning av prototypen.

En prototyp kan ha en hög- respektive låg trohet, dessa egenskaper
benämns som high-fidelity (hi-fi) samt low-fidelity (lo-fi) och refererar
till hur pass väl prototypen matchar känslan såväl som utseendet av
den slutgiltiga lösningen. En lo-fi prototyp kan anta formen av ett eller
flera pappersark.
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Testning av prototypen sker genom att en person med hög kännedom
om lösningen agerar dator. Denne har papprena placerade framför sig,
dock utanför användarens synfält. Användaren testar prototypen ge-
nom att, med fingret, klicka på aktuellt papper varpå personen som
agerar dator byter ut papperet mot det papper som ska illustrera re-
sponsen av interaktionen.

Vidare hävdar NN/g att fördelarna med pappersprototyper är att des-
sa går snabbt att ta fram samt att det går att göra designändringar un-
der ett aktuellt test. Denna form av prototyp minskar även pressen hos
användarna i det avseendet att de får en bättre förståelse gällande syf-
tet med testet, vilket är att testa lösningen och inte användarna.

En hi-fi prototyp möjliggör en mer realistisk interaktion mellan an-
vändaren och prototypen. Prototypen speglar lösningen både design-
mässigt såväl som interaktionsmässigt, vilket tillåter användaren att
navigera runt i prototypen genom att klicka sig fram. En hi-fi prototyp
har en snabbare responstid jämfört med pappersprototyper, de har ett
mer realistiskt gränssnitt vilket kan påverka användaren i det avseen-
det att de interagerar med systemet mer realistiskt jämfört med vid
testning av pappersprototyper. Slutligen möjliggör hi-fi prototyper att
fokuset under testning kan skifta till att observera användarens inter-
aktion med prototypen, istället för att fokus läggs på vilket pappersark
som ska visas för användaren härnäst [25].

2.14 Ingenjörsmässighet och projektmodell

Ingenjörsmässighet definieras som följande enligt Uppsala Universitet
[26, s. 5]

– ”förmågan att inom givna ekonomiska och tidsmässiga ramar
ta fram tillräckligt bra lösningar till komplexa tekniska problem
genom att tillämpa och inhämta nödvändig kunskap.”

– ”förmågan till helhetssyn, dvs förmågan att se hur det tekniska
problemet och dess lösning ingår i ett större system och utifrån
det värdera och prioritera arbetsinsatser.”
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– ”att med hjälp av kunskaper inom teknik, matematik och natur-
vetenskap, i kombination med kreativitet och initiativrikedom,
kunna utveckla nya produkter, metoder, verktyg och system,”

– ”att självständigt och i samarbete med andra kunna identifiera,
formulera och dela upp problemställningar, och utifrån detta sö-
ka kunskap för att lösa komplexa tekniska problem,”

– ”att utgående från integrerade teoretiska ämneskunskaper, och
med datorer som arbetsverktyg, kunna modellera, simulera, för-
utsäga och utvärdera skeenden,”

– ”att utgående från kravspecifikationer kunna utforma modeller
och experiment för mätning och provning av relevanta egenska-
per för produkter och konstruktioner,”

– ”att kunna värdera och prioritera olika tekniska lösningar i ett
helhetsperspektiv.”

2.14.1 Projektmodell - Scrum

I artikeln “Scrum” [27] beskriver Luis Gonçalves projektmodellen Sc-
rum. Scrum är ett ramverk som används inom produkt- och mjukva-
ruutveckling. Ramverket är bra att använda när en utvecklingsgrupp
befinner sig i en komplex situation där förutsättningarna snabbt kan
förändras. Scrum är baserat på iterationer, dessa iterationer kallas även
för “sprint”. Varje sprint består av en tidsperiod som är mindre än en
månad. I slutet av varje sprint ska utvecklargruppen ha konstruerat en
färdig delprodukt som kan levereras till produktägaren. I Scrum an-
vänds en ”product backlog” och ”sprint backlog”. Product backlogen
är en lista på de krav som slutprodukten måste uppnå. Sprint back-
logen är en lista på det som ska utvecklas under sprinten, vilket of-
tast kallas för ”user stories”. Aktiviteter i Scrum är bland annat sprint-
planering, stå-upp möten och sprint-retrospektiv.
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2.14.2 Projektmodell - Åtagandetriangeln

Åtagandetriangen, som presenteras i Sven Eklunds bok “Arbeta i pro-
jekt - individen, gruppen, ledaren” [3], är ett verktyg som används för
att illustrera prioriteringarna i ett projekt. Enligt Eklund representerar
de tre hörnen i triangeln grundläggande och sammanlänkade egen-
skaper som finns i ett åtagande; tid, kostnad och funktion. Problema-
tiken med denna åtagandetriangel uppstår vid de fall då alla hörn är
fixerade, det vill säga när det inte finns utrymme för flexibilitet då pro-
blem dyker upp. I syfte att undvika denna problematik ska minst ett
hörn i triangeln vara flexibelt.

Figur 2.2: Åtagandetriangel.

2.14.3 Projektmodell - MoSCoW

MoSCoW är en prioriteringsteknik som används för att prioritera upp-
satta krav inom ett projekt. Kraven delas in i fyra olika områden be-
roende på dess meningsfullhet för projektets framfart samt framgång.
Nedan listas dessa prioritetsområden:

– Must: Vitala krav som måste uppfyllas i tid.

– Should: Krav som måste uppfyllas men kan slutföras vid ett se-
nare skede.

– Could: Krav som kan uppfyllas i mån av tid, dessa är ej kritiska
för projektets framfart.

– Won’t: Krav som inte kommer att uppfyllas under projektets gång
men kan komma att bli intressanta i framtiden.
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2.15 Vetenskaplighet

I rapporten “Vetenskaplighet – Utvärdering av tre implementerings-
projekt inom IT Bygg och Fastighet 2002” beskriver författarna An-
dersson och Ekholm begreppet vetenskap [28]. Enligt dem finns ing-
en enkel definition av begreppet vetenskap och de konstaterar även
att begreppet har en viss värdeladdning. Vetenskap associeras med en
objektiv sanning om verkligheten. Personliga känslor och subjektiva
bedömningar av verkligheten utelämnas, skriver författarna.

Vidare beskriver Andersson och Ekholm metoder samt tekniker för
vetenskaplig forskning. Enligt dem måste följande principer uppnås
för att en metod eller en teknik ska bedömas som vetenskaplig:

– Samma resultat ska erhållas oberoende av vem som använder
metoden eller tekniken, den ska vara objektiv.

– Metoden bör vara kontrollerbar. Exempelvis ska detta kunna gö-
ras med andra, alternativa metoder.

– Att metoden och teknikerna har bakomliggande teorier som kan
förklara hur de fungerar.

Nedan listas en generell vetenskaplig arbetsmetod som presenteras i
rapporten [28, s. 17]:

1. ”Identifiera ett problem inom ett ämnesområde.”

2. ”Beskriv problemet tydligt.”

3. ”Kartlägg befintlig kunskap inom området, det vill säga identi-
fiera information, metoder eller instrument som är relevanta för
problemställningen.”

4. ”Förklara och lös problemet med utgångspunkt från bakgrunds-
kunskapen i steg 3. Om befintlig kunskap inom området inte är
tillräckligt för att lösa problemet, gå vidare till steg 5, annars hop-
pa till det därpå följande steget.”

5. ”Föreslå nya idéer, tekniker, teorier eller hypoteser och ta fram
ny empirisk data för lösning av problemet.”
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6. ”Lägg fram lösningsförslag, antingen en exakt eller en approxi-
mativ lösning.”

7. ”Härled konsekvenserna av den presenterade lösningen.”

8. ”Testa lösningsförslaget.”

9. ”Korrigera lösningsförslaget efter testresultatet.”

10. ”Undersök lösningen i perspektiv av befintlig kunskap inom äm-
nesområdet (steg 3) och identifiera nya problemställningar.”

Följs stegen i denna metod kan en arbetsmetod bedömas som veten-
skaplig.

2.16 Relaterade arbeten

I syfte att få ökad kunskap om vad som tidigare har gjorts inom ämnes-
områdena har arbeten inom området applikationsutveckling, mänsk-
lig kognition samt vetenskapliga forskningsmetoder studerats.

2.16.1 Applikationsutveckling

KTH-studenterna Kerim Numanovic och Simon Mogren konstruera-
de en applikation i deras examensarbete “Applikation för insamling
av träningsdata” [29]. Målet med arbetet var att skapa en applikation
för insamling av träningsdata för användning i författarnas uppdrags-
givares studie.

I rapporten beskrivs författarnas process samt metodval som använts
vid skapandet av applikationen. Applikationen är konstruerad i pro-
grammeringsspråket Java och initialt valde de att skapa applikationen
i utvecklingsmiljön Thunkable, men denna miljö kom senare att bytas
ut mot Android Studio. Författarna ansåg att det var viktigt att nog-
grant utvärdera komponenter som ska finnas i en applikation och i
ett tidigt skede komma fram till vad som krävs för att implemente-
ra dessa. Vidare ansåg de att implementering av återkoppling kan ge
upphov till ett mervärde i applikationer.
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2.16.2 Mänsklig kognition

I studien ”How gamification motivates: An experimental study of the
effects of specific game design elements on psychological need satis-
faction” [13] beskriver författarna M. Sailer et al. hur konceptet speli-
fiering används för att främja människans motivation och prestation
inom en given aktivitet. I studien analyseras effekterna av spelifiering
utifrån ett psykologiskt- och utbildningsperspektiv.

Ett experiment genomfördes i studien där författarna analyserade ef-
fekterna av spelifering utifrån ett psykologiperspektiv. Användare tes-
tades genom en digital version av ett varuplockningssystem som hade
implementerats med element från speldesign. Grundtanken med att
testa användaren i ett sådant typ av system motiverar författarna ge-
nom att hävda att varuplockning är ett repetitivt arbete och kan där-
för upplevas som varken stimulerande eller motiverande. Resultatet
av detta experiment var att författarna kom fram till att olika element
från speldesign ger upphov till olika sorters motiverande effekter.

2.16.3 Vetenskaplig forskningsmetod

Rapporten “Vetenskaplighet – Utvärdering av tre implementerings-
projekt inom IT Bygg och Fastighet 2002” [28] redovisar utvärderingar
av vetenskaplighet i tre olika implementeringsprojekt som ingår i ett
forskningsprogram vid Lunds Tekniska Högskola. Rapporten är skri-
ven av universitetslektor Niclas Andersson samt professor Anders Ek-
holm och deras grundtanke med studien har varit att värdera graden
av vetenskaplighet samt att medverka till att de tre projekten håller en
god vetenskaplig kvalitet.

De har gemensamt tagit fram kriterier som kan användas i syfte att be-
döma vetenskapligheten av ett projekt. Genom att följa dessa kriterier
kan ett strukturerat och metodiskt arbetssätt uppnås och därigenom
bidra till att ett projekt håller vetenskaplig kvalitet.





Kapitel 3

Metoder

Detta kapitel listar och beskriver de val av metoder som ligger till
grund för studien. Kapitlet är uppdelat i fem delar; undersökningsme-
tod, projektmetod, metoder för datainsamling, teknikmetoder och tek-
nikval samt designmetoder. I undersökningsmetoden presenteras de
frågeställningar som formulerats för denna studie samt vilket under-
lag som behövs för att svara på dessa frågor. Projektmetoden beskriver
den generella arbetsmetoden för att hålla projektet inom budget. Me-
toder för datainsamling listar de metoder som använts i studien för att
samla in underlag som använts för att besvara studiens frågeställning-
ar. De tekniska metoderna presenterar de val av tekniska komponenter
som prototypen bygger på. Slutligen listas de designval som påverkar
prototypens utseende såväl som användarupplevelse.

3.1 Undersökningsmetod

Huvudfrågan i denna studie är följande:

– ”Hur kan man, i en applikation, påverka människans kognitiva beteen-
de och motivera denne till att öka sitt sparkapital?”

25
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Utifrån denna huvudfråga, har även nedanstående frågeställning for-
mulerats för studien:

– ”Hur kan man uppskatta den ekonomiska nyttan av den framtagna spa-
rapplikationen?”

För denna studie är valet av undersökningsmetod en fallstudie. I en
samling uppsatser från doktorandkursen “Systemanalys med metodex-
empel från energiområdet” skriver Erik Hektor om denna metod [30].

Hektor nämner att fallstudier är en undersökning av en specifik förete-
else eller ett specifikt objekt och metoden kan användas för att pröva,
såväl som att utveckla en eller flera teorier. De undersökningar som
genomförs är förankrade i verkligheten och resultaten av dessa fall-
studier består av omfattande redogörelser av den specifika företeel-
sen. Vidare nämner Hektor att det finns olika sätt att samla in data,
däribland tester samt intervjuer. För denna studie har det funnits be-
hov av att utföra ett flertal datainsamlingar. Dessa datainsamlingar tog
formen av en större litteraturstudie, en marknadsundersökning samt
av användbarhetstester.

Figur 3.1 illustrerar den övergripande genomförandeprocessen som
studien har utgått från. De blå rutorna avser teknisk utveckling av ap-
plikation, de gröna rutorna är av akademisk karaktär och avser aktivi-
teter som berör studiens undersökning.
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Figur 3.1: Översiktsmodell av studiens genomförandeprocess.
Design: Adrian Zakir, Nicole Othman.
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Den vetenskapliga forskningsprocess som tillämpats i studien utgår
från den generella vetenskapliga metoden som beskrivs i kapitel 2.15
“Vetenskaplighet”. Av studiens tekniska karaktär, har en tekniskt an-
passad variant av denna vetenskapliga metod tillämpats. Syftet med
den valda undersökningsmetoden är att arbetet ska kunna bedömas
som vetenskapligt, vilket är en av de huvudsakliga målen för exa-
mensarbetet. Stegen i denna metod listas nedan och kommer från An-
derson & Ekholms rapport “Vetenskaplighet - Utvärdering av tre im-
plementeringprojekt inom IT Bygg och Fastighet 2002” [28], dessa steg
följer Bunges [31] generella steg i en forskningsrapport. För varje cite-
rat steg ges en beskrivning av hur steget har tillämpats i denna studie.

1. ”Hur kan den aktuella problemställningen lösas?”
I syfte att lösa problemställningen, har det funnits ett behov av att ska-
pa en större förståelse för studiens ämnesområden och metoden för
detta har tagit form av en litteraturstudie. Den eftersökta informatio-
nen i denna litteraturstudie var metoder för hur man i en applikation
kan påverka människans kognitiva beteende. Utifrån denna process
valdes tre metoder som ansågs vara lämpliga för att lösa problemställ-
ningen.

– Spelifiering
Spelifiering innebär att element från speldesign tillämpas på kon-
text som inte involverar spel och är en kraftfull lösning för att
tillföra motivation inom inlärning och arbete. Frekvent förekom-
mande element inom speldesign är bland annat poäng, märken
och topplistor.

– Computer as Social Actor
Computer as Social Actor (CSA) går ut på att användaren upp-
fattar datorn som en virtuell person. Detta kan exempelvis va-
ra ”chattbotar” eller andra intelligenta maskiner som kan svara
på mänskliga konversationer och konceptet används i skärmar.
Då konversationer är en viktig del av människans liv, är CSA en
lämplig metod då dess effekt skapar engagemang [15].
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– Virtuell verklighet
Inom virtuell verklighet befinner sig användaren i en virtuell
värld. Denna interaktionsstil skiljer sig mot andra då använda-
ren interagerar med systemet på ett naturligt sätt, vilket innebär
att rörelser som utförs i verkligheten kan återskapas i den virtu-
ella världen med hjälp av interaktionsartefakter. Virtuella värl-
dar skapar engagemang då de väcker nyfikenhet och entusiasm
- interaktionen är transparent och eftersom användaren inte är
medveten om datorn, så kan denne känna sig helt inne i den vir-
tuella världen [15].

I syfte att besvara frågan gällande hur det går att uppskatta den ekono-
miska nyttan av den framtagna applikationen för användaren och ap-
plikationsförvaltaren, genomförs enkätundersökningar där datat ana-
lyseras.

2. ”Hur kan en teknik/produkt utvecklas för att lösa problemet på ett
effektivt sätt?”
Efter genomförd litteraturstudie valdes spelifiering som ansats till att
lösa problemställningen. Rapporten ”How gamification motivates: An
experimental study of the effects of specific game design elements on
psychological need satisfaction”[13] innehåller bra teori om spelifie-
ring, bland annat om olika element från speldesign och hur de påver-
kar mänsklig kognition. Läsaren får en god förståelse om hur element
från speldesign fungerar i olika kontext och det krävs inga tekniska
förkunskaper för att tillämpa konceptet. Vidare visade rapporten po-
sitiva resultat av spelifiering och genom att använda samma koncept,
kan detta arbete bidra till akademin ytterligare. Fås samma positiva
resultat av att använda konceptet i detta arbete, förstärks reliabiliteten
såväl som validiteten för spelifiering som koncept.

Att utveckla prototypen i VR hade, på grund av studiens begränsa-
de tidsomfattning, varit alltför omfattande. Den kunskap som krävs
för att utveckla en sådan prototyp bedömdes vara bristfällig. Vidare
hade detta introducerat oönskade kostnader då VR-utrustning hade
behövts införskaffas. Att CSA valdes bort som ansats till att lösa pro-
blemställningen beror även detta på att den kunskap som krävs för att
utveckla en protoyp av detta slag ansågs vara bristfällig.
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När konstruktion av prototyp påbörjades, togs pappersprototyper fram.
Dessa pappersprototyper utvärderades genom användbarhetstester och
resultatet analyserades i syfte att komma fram till om prototypen kräv-
de justeringar eller inte. Efter detta påbörjades den tekniska utveck-
lingen av applikationen. Applikationen utvecklades iterativt, genom
att dela upp utvecklingen i iterationer kunde en brukbar prototyp le-
vereras i slutet av varje iteration. Den iterativa utvecklingsprocessen
beskrivs i kapitel 3.2 “Projektmetod”. Valet av denna metod resultera-
de i att en applikation vars funktionalitet och design bygger på kon-
ceptet av spelifiering togs fram. Resultatet av denna applikation pre-
senteras i kapitel 4.3 ”Design sparapplikation”.

3. ”Vilket underlag/information finns och erfordras för att utveckla
tekniken/produkten?”
En kravspecifikation togs fram tillsammans med uppgiftsägaren. Den-
na kravspecifikation var ett av de dokument som låg till grund för pro-
totypens utformning och listade de krav som applikationen behövde
leva upp till. En projektdefinition upprättades i syfte att sätta ramarna
för projektets omfång, dokumentet fungerade även som en överens-
kommelse mellan projektets olika intressenter. Dessa dokument åter-
finns i bilaga A ”Projektdefinition” samt bilaga B ”Kravdokument”.

Vidare krävdes det resultat från användbarhetstester. Dessa var vik-
tiga i syfte att få en uppfattning om applikationens användbarhet och
om den gav upphov till ökad motivation för penningsparande.

4. ”Utveckla tekniken/produkten utifrån underlaget/informationen i
steg 3. Om tekniken/produkten visar sig fullgod, gå till steg 6.”
Produkten utvecklades utifrån det underlag som nämns i steg 3 och
enligt den process som beskrivs i kapitel 3.2 “Projektmetod”.

5. ”Försök med ny teknik/produkt.”
Då arbetsmetoden har varit iterativ, har en brukbar produkt leverats
efter varje genomförd sprint. Detta medför att man efter varje ny ite-
ration kunnat bygga vidare på produkten och, vid behov, försökt med
nya tekniker.
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6. ”Skapa en modell/simulering av den föreslagna tekniken/produkten.”
Det skapades pappersprototyper av den tilltänkta lösningen, denna
lösning användes som grund till den tekniska lösningen, som tog form
av en Android-applikation. Användbarhetstester genomfördes på des-
sa pappersprototyper och det utfördes även enklare användbarhets-
tester på den tekniska lösningen allteftersom ny funktionalitet lades
till.

7. ”Vad medför, alltså vilka är konsekvenserna av, modellen/ simu-
leringen i steg 6?”
Genom att utföra användbarhetstester på pappersprototyperna såväl
som Android-applikationen, erhölls resultat som kunde användas i
syfte att besvara studiens frågeställning kring hur man i en applika-
tion kan påverka människans kognitiva beteende.

8. ”Testa tillämpningen av modellen/simuleringen. Om utfallet inte
är tillfredsställande gå till steg 9, annars gå till steg 10.”
Testerna utgjordes av användbarhetstester och genomfördes i syfte att
undersöka lösningens användbarhet, dessa tester beskrivs närmre i
kapitel 3.3.3 “Användbarhetstester”. Resultatet analyserades och be-
roende på utfallet så genomfördes steg 9 eller 10.

9. ”Identifiera och korrigera för brister i modellen/simuleringen.”
Med hjälp av resultaten från användbarhetstesterna kunde brister i
prototyperna identifieras. I syfte att hitta alternativ till lösningar an-
vändes det underlag som erhölls via återkoppling från användbarhets-
testerna. När ny lösning var framtagen, kunde nya användbarhetstes-
ter genomföras och processen fortsatte enligt steg 8.

10. ”Utvärdera hur resultatet i förhållande till befintlig kunskap och
praxis, samt identifiera nya problemområden för fortsatt forskning.”
I studiens slutfas genomförs en analys av produkten i dess helhet. Ut-
över detta så ges även förslag på framtida utvecklingsmöjligheter och
relevanta icke-tekniska aspekter för applikationen diskuteras. Detta
presenteras i kapitel 5 ”Analys och diskussion”.
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3.2 Projektmetod

I denna studie har de tillgängliga resurserna arrangerats enligt den
åtagandetriangel som presenteras i kapitel 2.14.2 ”Projektmodell - Åta-
gandetriangeln”.

Figur 3.2: Åtagandetriangeln för denna studie. Design: Adrian Zakir,
Nicole Othman.

Då detta examensarbete har en fast varaktighet och även en bestämd
mängd antal timmar som projektmedlemmarna minst förväntas lägga
ner i arbetet, är “Funktionalitet” det enda möjliga hörn som det går att
skapa flexibilitet i. I syfte att skapa denna flexibilitet valdes MoSCoW-
modellen som beskrivs i kapitel 2.14.3 ”Projektmodell - MoSCoW”. De
krav som finns specificerade i projektets kravspecifikation är priorite-
rade enligt denna modell, se bilaga B ”Kravdokument” för kravspeci-
fikation.

Projektmetodiken som har använts vid framtagning av applikationen
är Scrum-inspirerad. Valet av projektmetodik beror främst på att Sc-
rum tillåter anpassning vid förändrade förutsättningar [27]. Detta är
gynnsamt för projektet av den anledningen att det enda flexibla hör-
net i projekttriangeln är applikationens funktionalitet och ändras kra-
ven på funktionaliteten så får projektet förändrade förutsättningar. En
annan fördel med Scrum är att det i slutet av varje sprint finns en le-
vererbar produkt. Denna produkt kan sedan byggas vidare på i näs-
ta sprint, till skillnad mot Vattenfallsmodellen där delresultaten sätts
samman vid projektets slutfas och sedan testas tillsammans i syfte att
kontrollera huruvida produkten uppfyller uppsatta krav [3].
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Arbetet har delats in i fyra iterationer, där varje iteration har pågått
under en period om två veckor, vid slutet av varje iteration har en del
av applikationen utvecklats. Dagliga ståupp-möten har genomförts i
syfte att stämma av prototypens framfart.

3.2.1 Iteration 1

Arbetet under iteration 1 bestod av en upprättning av projektdefini-
tion, kravspecifikation, en litteraturstudie, en marknadsundersökning,
framtagning av pappersprototyper samt utformning och genomföran-
de av användbarhetstester.

I kapitel 3.3 ”Metoder för datainsamling” beskrivs genomförandet av
litteraturstudien, marknadsundersökningen samt användbarhetstester-
na.

3.2.2 Iteration 2

Under denna iteration lades ett stort fokus på utveckling av den tek-
niska lösningen. Sprintmålet för iterationen var att implementera funk-
tionalitet för att sätta upp ett sparmål. Detta inkluderar att namnge ett
mål, ange storleken på målet i SEK och utifrån angivna parametrar få
en översiktsbild på sparmålet. Fokus låg på funktionaliteten istället för
designen och de teknikmetoder som tillämpades finns beskrivna i ka-
pitel 3.4 “Teknikmetoder och teknikval”.

Parallellt med arbetet av den tekniska lösningen analyserades resul-
taten från användbarhetstesterna av pappersprototyperna. Resultaten,
som främst berörde designen, implementerades vid det här skedet in-
te i den tekniska lösningen då fokus låg på funktionalitet istället för
design. Mot slutet av sprinten, när sprintmålet hade implementerats,
genomfördes enklare användbarhetstester på applikationen.

3.2.3 Iteration 3

Sprintmålet för denna iteration var att implementera en detaljerad vy
för ett specifikt sparmål. I denna vy kan användaren välja olika sätt att
spara pengar i syfte att nå det uppsatta sparmålet. Utvecklingen under
denna iteration skedde främst genom parprogrammering.
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Parallellt med arbetet av den tekniska lösningen analyserades resulta-
ten från användbarhetstesterna från föregående sprint och eventuella
justeringar gjordes i den tekniska lösningen. Resultaten från testerna
på pappersprototyperna togs i beaktning och implementerades i den
tekniska lösningen. Nya användbarhetstester genomfördes även i den-
na sprint.

3.2.4 Iteration 4

Under denna iteration analyserades resultaten från föregående itera-
tions användbarhetstester och eventuella justeringar gjordes i den tek-
niska lösningen. I slutet av sprinten sammanställdes applikationen till
en slutgiltig prototyp och detta resultat finns presenterat i kapitel 4.3
”Design sparapplikation”. Avslutande användbarhetstester genomför-
des i denna sprint.

3.2.5 Iteration 5

Slutprodukten analyserades via resultaten från föregående sprints an-
vändbarhetstester. Detta gjordes i syfte att få en slutgiltig bedömning
från användarna gällande prototypens användbarhet och om den gav
upphov till ökad motivation för penningssparande. Utöver de tidigare
genomförda testerna, användes dessa slutgiltiga tester som underlag
för att besvara studiens undersökningsfråga. Resultatet av de slutliga
testerna presenteras i kapitel 4.5 ”Sammanställning slutenkät”.

3.3 Metoder för datainsamling

3.3.1 Litteraturstudie

Litteraturstudien utredde vilka metoder och vetenskapliga teorier som
kunde användas som underlag för studien, därför genomfördes sök-
ningar främst i söktjänsterna Google Scholar [32] och KTH Primo [33].
Syftet med litteraturstudien var även att inhämta olika idéer för design
och funktionalitet som applikationen kan innehålla.
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De ämnesområden som studerats var huvudsakligen människa-dator
interaktion och applikationsutveckling. Inom området människa-dator
interaktion studerades mänsklig kognition i syfte att få en ökad kun-
skap om de olika aspekterna som påverkar människans tycke och tän-
ke. Denna litteraturstudie resulterade i att en djupdykning i området
spelifiering genomfördes, djupdykningen gav svar på vilka metoder
som kan användas för att påverka människans kognitiva beteende vid
användning av en applikation och listas i kapitel 2.5 “Spelifiering”.

Inom området applikationsutveckling studerades bland annat val av
plattform, val av programmeringsspråk samt val av utvecklingsmiljö.
Dessa tekniska metoder beskrivs mer ingående i kapitel 3.4 ”Teknik-
metoder och teknikval”.

3.3.2 Marknadsundersökning

En marknadsundersökning genomfördes där konkurrerande lösning-
ar samt produktens framtidsutsikter undersöktes. En enkätundersök-
ning ingick i marknadsundersökningen och konstruerades med hjälp
av verktyget SurveyMonkey [34]. Enkäten besvarades via webben och
bestod av sju frågor. Söktjänsten Google användes för att identifiera
konkurrerande lösningar och bilda en förståelse för hur deras produk-
ter fungerade.

Syftet med marknadsundersökningen var att granska produktens styr-
kor och svagheter för att erhålla en djupare förståelse om dess mark-
nad samt utvecklingsmöjligheter. Resultaten från enkätundersökning-
en användes som underlag för att besvara den ekonomiska frågeställ-
ningen.

Med marknadsundersökningen som underlag, erhölls en större kun-
skap om vad som bör finnas i en applikation av denna typ. Underlaget
var en viktig del som behövdes i syfte att kunna besvara studiens frå-
geställningar och presenteras i kapitel 4.1 ”Marknadsundersökning”.
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3.3.3 Användbarhetstester

De användbarhetstester som utfördes under projektets gång, genom-
fördes enligt den teori som presenteras i kapitel 2.4 ”Användbarhets-
tester”. Syftet med dessa tester var att utvärdera applikationens an-
vändbarhet och testuppgifterna utformades kring applikationens hu-
vudfunktionalitet, vilket är att spara pengar. Med hjälp av testresulta-
tet kunde även en indikation fås på om applikationen gav upphov till
ökad motivation för penningsparande.

Innan användbarhetstestet genomfördes, förbereddes prototypen. Den-
na förberedelse var annorlunda beroende på vilken typ av prototyp
som skulle testas. Vid test av den tekniska prototypen startades ap-
plikationen i en mobiltelefon. Testerna med pappersprototyperna för-
bereddes genom att placera dem i den ordning som det var tänkt att
användaren skulle interagera med applikationen.

Testerna inleddes genom att en av testvärdarna hälsade testpersonen
välkommen och gav denne en kort bakgrund om projektet och appli-
kationen. Det var även viktigt att poängtera att testerna gick ut på att
testa användbarheten i applikationen och inte testaren i sig, resultaten
var således anonyma vilket även förmedlades. Efter detta fick testaren
läsa igenom de steg som skulle utföras under testets gång, om perso-
nen hade några frågor kring stegen kunde denne be om förtydligande
vid detta tillfälle. När testet väl hade startat så gavs det ingen mer
information, detta för att inte påverka användarens interaktion med
applikationen.

Under testets gång uppmuntrades testaren till att tänka högt, utöver
denna återkoppling så antecknades det även annan intressanta obser-
vationer. Slutligen avslutades testet med ytterligare frågor kring an-
vändarens upplevelse. Vid analys av användbarhetstesterna, utvärde-
rades resultaten enligt Jakob Nielsens ”Severy ratings” [35].
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0 = Detta är inget användbarhetsproblem.

1 = Endast ett kosmetiskt problem. Behöver inte åtgärdas om det inte
finns tid över i projektet.

2 = Mindre användbarhetsproblem. Att åtgärdera detta problem bör
ha låg prioritet.

3 = Större användbarhetsproblem. Viktigt att åtgärda och bör således
ges hög prioritet.

4 = Katastrofalt användbarhetsproblem. Lösningsåtgärd krävs innan
produkten kan släppas.

Valet av denna evalueringsmetod grundade sig på att det var viktigt
att få synpunkter och återkoppling från potentiella användare av sy-
stemet. Ett alternativ hade varit att använda evalueringsmetoder där
experter inom användbarhet evaluerar prototypen [8]. Då dessa me-
toder inte involverar riktiga användare samt introducerar oönskade
kostnader, uteslöts metoderna. Resultaten av användbarhetstesterna
presenteras i kapitel 4.4 ”Användbarhetstester”.

3.3.3.1 Uppgifter användbarhetstest

1. Skapa ett nytt sparmål.

2. Du skippar att köpa lunch ute och har således sparat in 100 kr.
Var god och spara detta belopp i ditt nya sparmål.

3. Du har under tidigare användning av applikationen skapat ett
sparmål vid namn ”SPARMÅL 2”, var god och gå in i detaljvyn
av detta sparmål.

4. Du skippade att köpa ”takeaway”-kaffe. Var god och spara 40 kr
i sparmålet.

5. Genom ett aktivt användande av sparapplikationen, har du lyc-
kats vinna troféer. Var god och navigera till denna trofé-vy.

6. Välj att se detaljvyn för den upplåsta troféen.

7. Stäng ner detaljvyn.
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3.4 Teknikmetoder och teknikval

3.4.1 Prototyper

Prototyper tas fram vid ett tidigt skede av ett utvecklingsprojekt, des-
sa ska illustrera hur en tänkt produkt kan se ut och främjar snabb åter-
koppling från användarnas sida vilket är viktigt i syfte att optimera
lösningen. Vid framtagning av prototyper i denna studie användes
Nielsen Norman Groups principer [25] om prototyping. Lo-fi proto-
typer togs fram i form av pappersprototyper, som sedan följdes av hi-
fi prototyper konstruerade med hjälp av tekniska verktyg. I syfte att
utvärdera prototyperna genomfördes användbarhetstester. Resultaten
av dessa utvärderingar samt de slutgiltiga prototyperna presenteras i
kapitel 4.2 - 4.4.

3.4.2 Plattform och programmeringsspråk

Valet av plattform för den tekniska lösningen var Android och en av
de officiella programmeringsspråken till Android är Java, vilket också
valdes som programmeringsspråk för denna studie. Valet av program-
meringsspråk beror främst på att det är det språk som projektmedlem-
marna har mest erfarenhet och kunskap inom samt att det även finns
mycket information och resurser att inhämta inom det valda språket.
Valet av plattform är ett resultat av det valda programmeringsspråket.

3.4.3 Utvecklingsmiljö

Android Studio valdes som utvecklingsmiljö för utveckling av den
tekniska lösningen. Valet grundar sig på att det är den officiella ut-
vecklingsmiljön till operativsystemet Android och utvecklingsmiljön
har stöd för programmeringsspråket Java.

3.4.4 Databashanterare

Till den tekniska lösningen valdes SQLite [36] som databashantera-
re. SQLite är lämplig för enheter som inte lagrar stora mängder data,
använder SQL-frågespråket och är dessutom kostnadsfri att bruka. I
databashanteraren lagras de mål som skapas av användare vid inter-
aktion med den tekniska lösningen.
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3.4.5 Arkitektur

I syfte att beskriva arkitekturen för den tekniska lösningen upprät-
tades ett flertal UML-diagram [37], val av modelleringsverktyg var
Astah [38]. Detta modelleringsverktyg används i kursen IV1350 Ob-
jektorienterad design som ges av universitetsadjunkt Leif Lindbäck på
KTH EECS och är ett verktyg som projektdeltagarna är bekanta med.
Resultatet av applikationens arkitektur återfinns i bilaga C ”Arkitek-
tur sparapplikation”.

3.4.6 Versionshantering

Github [39] har använts som versionshanteringsverktyg för källkoden
som mobilapplikationen bygger på. Genom detta versionshanterings-
system kunde uppgiftsägaren bland annat få översikt av koden och
kontinuerligt kontrollera mobilapplikationens utveckling.

3.4.7 Dokumentation

Val av dokument som upprättats i samband med mobilapplikationens
framtagning är följande:

– Arkitekturdokument

– Kravdokument

– Readme

– Menymodell

Dessa dokument ger teknisk information om hur mobilapplikationen
är uppbyggd, vilken funktionalitet som den innehåller samt annan
viktig information som uppgiftsägaren behöver ha kunskaper kring
innan produkten ska användas. Arkitekturdokument, kravdokument
samt menymodell återfinns under bilagor. Readme återfinns på pro-
jektets Github [39] sida, github.com/AZNO1819/SavingsApp.

github.com/AZNO1819/SavingsApp


40 KAPITEL 3. METODER

3.5 Designmetoder

Från genomförd litteraturstudie framgick det att spelifiering är ett kon-
cept som går att tillämpa i syfte att påverka människans kognition. Vi-
dare visade litteraturstudien att det finns ett samband mellan estetik,
designkvalitet och element som används inom spelifiering. Den psy-
kologiska effekten av elementen, det vill säga det som påverkar den
mänskliga kognitionen, beror till stor del på hur väl dessa element är
designmässigt konstruerade [13].

En designmetod som användes i den tekniska lösningen var, av ovan
nämnda anledningar, spelifiering. Valda element från spelifiering som
implementerades i den tekniska lösningen var poäng, märken samt
avatarer och fokus lades på designen av dessa element.

Vald metod för användargränssnittet var WIMP, vilket är en standard
inom användargränsnitt för mobilapplikationer [8]. En annan vald de-
signmetod som användes i syfte att skapa en bra UX var Peter Morvil-
les “User Experience Honeycomb” [10], de steg som följdes beskrivs i
kapitel 2.3.1 ”User experience”. Under applikationens utveckling har
Normans teorier om mänsklig kognition tagits till hänsyn, dessa teo-
rier beskrivs i kapitel 2.1 ”Mänsklig kognition och känslor”. Syftet till
varför dessa teorier har tagits i beaktning är att det är centralt i detta
arbete att utveckla en applikation som påverkar den mänskliga kogni-
tionen.



Kapitel 4

Resultat

I detta kapitel presenteras de resultat som erhållits under studiens
gång. Kapitlet börjar med att lista resultatet av en marknadsundersök-
ning. Vidare presenteras resultatet av designen på de framtagna pap-
persprototyperna samt designen av den tekniska applikationen. Slut-
ligen presenteras svar från användbarhetstester, en sammanställning
av den slutliga enkätundersökningen samt applikationens ekonomis-
ka aspekter.

4.1 Marknadsundersökning

Marknadsundersökningen består av en enkätundersökning och en pre-
sentation av applikationens konkurrerande lösningar.

4.1.1 Enkätsvar

Följande diagram presenterar resultatet av enkätundersökningen som
genomfördes under iteration 1. Totalt deltog 30 personer inom olika
åldrar i enkätundersökningen, den största representerade åldersgrup-
pen var inom spannet 21-25. Könsfördelningen var jämt fördelad.

41
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1. Hur gammal är du?

Figur 4.1: Enkätundersökning fråga 1.

2. Kön

Figur 4.2: Enkätundersökning fråga 2.
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3. Har du ett regelbundet ekonomiskt sparande idag?

Figur 4.3: Enkätundersökning fråga 3.

Resultatet visade att 46,67% har idag ett regelbundet ekonomiskt spa-
rande, 33,33% har ett sporadiskt sparande och resterande 20% har i
dagsläget inte någon form av ekonomiskt sparande idag.

4. Om du svarade ja/sporadiskt sparande, på vilket sätt sparar du?

Figur 4.4: Enkätundersökning fråga 4.
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Utifrån de som sparar idag väljer 66,67% att överföra pengar till ett
sparkonto. 29,17% väljer att investera i värdepapper och resterande
4,17% använder en sparapplikation för penningssparande.

5. Om du svarade nej, vänligen ange en orsak.

Figur 4.5: Enkätundersökning fråga 5.

Av de som inte har ett sparande idag svarade 66,67% att de lever för
dagen, 16,67% svarade att de inte har något intresse för sparande och
resterande 16,67% ville ej uppge orsak.
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6. Utöver funktionalitet, vad får dig att fortsätta använda en app?

Figur 4.6: Enkätundersökning fråga 6.

Resultatet visade att 60% tycker att en bidragande faktor till fortsatt
användning av en applikation beror på att denna är lätt att använda.
16,67% tycker att applikationens design är det som får dem att fortsät-
ta använda en applikation. För 13,33% är den bidragande faktorn att
applikationen innehåller kampanjer/erbjudanden och resterande 10%
valde ”Annat” som svarsalternativ.

7. Om en sparapp med fokus på gamification tas fram, skulle du vara
intresserad av denna?

Figur 4.7: Enkätundersökning fråga 7.
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I enkätens sista fråga ombads deltagarna att ge svar på huruvida de
skulle vara intresserade av en sparapplikation med fokus på spelifie-
ring. Majoriteten på 73,33% svarade ”Ja” medan 26,67% svarade ”Nej”.

4.1.2 Konkurrerande lösningar

Följande tre applikationer har studerats under marknadsundersökning-
en. Gemensamt för dessa tre applikationer är att de erbjuder använda-
ren möjlighet till hantering av sin privatekonomi. Resultatet listar vad
respektive applikation erbjuder till sina användare samt vad som skil-
jer applikationerna åt.

4.1.2.1 Dreams

Dreams [40] är en applikation som är utgiven på iOS och Android en-
heter. Applikationen erbjuder användaren möjligheten att spara peng-
ar till sina drömmar. Detta görs genom att användaren skapar ett spar-
mål i applikationen. Användaren kan välja olika sätt att spara pengar
till målet, exempelvis genom att ha tagit med sig matlåda till jobbet
eller skolan. Pengarna som användaren sparar överförs från använda-
rens lönekonto till ett Dreams-sparkonto hos Ålandsbanken. Dreams
erbjuder också automatiska funktioner för sparande, så kallade ”spar-
hack”. Detta är olika typer av funktioner som användaren kan välja att
slå på till ett specifikt mål, vilket exempelvis kan vara att applikationen
sparar en summa från 10 - 200 kr automatiskt varje vecka. Applikatio-
nen har utvecklats i samarbete med forskare och hjärnexperter.
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4.1.2.2 Gimi

Likt Dreams, är Gimi [41] en applikation som används för penningspa-
rande. Gimi vänder sig till en yngre målgrupp med en ålder under 18
år och applikationen går att använda på såväl iOS- som Androidenhe-
ter. Enligt statistik som visas på Gimi:s hemsida under december 2018,
har applikationen laddats ner över 920 000 gånger sedan starten 2015.

Företaget menar att unga personer förtjänar ett verktyg som kan an-
vändas för att få ökad kunskap om grundläggande finansiella koncept
samt hantering av pengar i en digital värld. Tanken med applikationen
är således att denna ska fungera som ett enkelt verktyg som använda-
ren kan bruka i syfte att hantera sin vecko- eller månadspeng.

Applikationen kräver inte att användaren ska ha ett bankkonto och för
att komma igång med användningen ska användaren koppla ihop ap-
plikationen med en målsmans Gimi-applikation. Genom denna ihop-
koppling, kan användaren exempelvis föreslå uppgifter som de kan
hjälpa till med i hemmet och därigenom tjäna pengar. Vidare finns det
även funktionalitet för att skapa sparmål i applikationen.

4.1.2.3 Tink

Applikationen Tink [42] lanserades 2013 och har idag en över halv mil-
jon användare. På företaget arbetar över 70 anställda och deras initiala
affärsidé var att ta fram en applikation som skulle hjälpa individer
att få en översiktsbild över sina spenderade pengar. Sedan starten har
applikationen vidareutvecklats och det är numera även möjligt för an-
vändarna att ansluta sina banker eller kreditkort till applikationen i
syfte att sköta sina bankärenden via den. Applikationen stödjer iOS-
och Androidenheter.

Till skillnad mot applikationen Dreams där användaren skapar ett spar-
mål och aktivt sparar pengar i syfte att uppnå målet, fungerar Tink
mer som användarens egna finansiella mentor. Applikationen använ-
der sig av maskininlärning och bearbetar användarens finansiella data
i syfte att ge användaren insikter och råd som kan förbättra dennes
ekonomi.
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4.2 Design pappersprototyper

Figur 4.8: Prototypens startsida - listar användarens olika sparmål och
profil.

I den övre delen av vyn i figur 4.8 presenteras användarens profil.
Profilen består av element från speldesign vilket beskrivs i kapitel 2.5
”Spelifiering”. Dessa element är implementerade i syfte för att moti-
vera användaren till att vilja öka sitt sparkapital. De implementerade
elementen består av en avatar, troféer, poäng samt ett märke som visar
vilken nivå användaren befinner sig på. Genom att öka sitt sparkapital,
ökar användarens poäng och när dessa poäng har nått en viss gräns så
går användaren upp i nivå.
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Har användaren skapat ett flertal sparmål, ska denne kunna växla mel-
lan dessa genom att svepa horisontellt med sitt finger i området mellan
navigationsbaren och profilen. Önskar användaren gå in på detaljvyn
för ett specifikt mål, ska denne trycka på sparmålsbilden eller knappen
som illustrerar en spargris. I denna vy listas även information kring
hur många dagar det är kvar fram tills summan av sparmålet ska vara
uppfyllt. Information om hur mycket pengar som kvarstår att spara
listas nedanför antalet kvarvarande dagar. En framstegsmätare visar
hur stor andel av den totala summan som användaren hittills har spa-
rat ihop.

Jakob Nielsens princip om ”Kontinuitet och standard” har följts i pro-
totypen. Denna princip innebär att användare inte ska behöva undra
om olika ord, situationer eller handlingar betyder samma sak. Vida-
re innebär principen att plattforms-konventioner ska följas. Genom att
bevara navigationsbaren i samtliga vyer, efterföljs denna princip.

Figur 4.9: Skapa nytt sparmål.
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Figur 4.9 illustrerar vyn över skapandet av ett nytt sparmål, denna
vy nås via navigationsbaren genom att trycka på den mittersta iko-
nen som representerar skapandet av ett nytt sparmål. Vyn innehåller
ett formulär där användaren anger ett namn på ett sparmål, önskad
summa att spara samt datum för när sparmålet ska vara uppfyllt. An-
vändaren kan, om denne vill, även lägga till en valfri bild kopplat till
sparmålet. För att lägga till det nya sparmålet, klickar användaren på
knappen ”BÖRJA SPARA NU”.

Designen har utgått från WIMP som beskrivs i kapitel 2.3.2 ”Använ-
dargränssnitt”. Prototypens gränssnitt presenteras i fo-
rm av fönster där varje vy har sitt egna fönster. I den nedre delen av
vyn återfinns en så kallad navigationsbar, denna används för att navi-
gera mellan prototypens olika vyer.

Ikonerna i navigationsbaren är designade utifrån metaforer och kon-
ventioner som är standard inom applikationsdesign. Till exempel re-
presenterar hus-ikonen prototypens startsida och plus-ikonen indike-
rar på att något ska läggas till, vilket i detta fall är ett nytt sparmål.
Dessa två är exempel på konventioner.

Ikonen som ska illustrera en glödlampa är ett exempel på hur en me-
tafor har använts - en glödlampa som tänds ska koppla ihop tankarna
med nya idéer. Funktionaliteten för att ladda upp en bild till sparmå-
let illustreras av en ikon som representeras av en kamera. Detta är ett
exempel på direkt mappning.

”Estetisk och minimalistisk design”, en av Jakob Nielsens tio generel-
la principer för interaktionsdesign har tagits till hänsyn vid design av
denna vy. Principen innebär att design inte bör innehålla sällan använt
eller irrelevant information.
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Figur 4.10: Detaljerad vy för ett specifikt sparmål. I denna vy kan an-
vändaren aktivt spara mot sitt mål.

I figur 4.10 kan användaren aktivt spara mot ett specifikt mål, denna
vy nås genom att användaren väljer målet från startsidan. En likadan
framstegsmätare samt bild som finns på startsidan presenteras för an-
vändaren även i denna vy, detta för att följa Nielsens princip om kon-
tinuitet. Utöver framstegsmätaren och bilden, presenteras små ikoner
på vardera sida. Till höger visas antalet kvarvarande dagar som åter-
står att spara innan målet ska vara uppfyllt. Till vänster presenteras
en ikon som ska representera statistik, genom att klicka på denna ikon
visas en ny vy för användaren med ytterligare information kring det
specifika sparmålet.

För att spara pengar till målet väljer användaren ett sparalternativ ut-
ifrån en meny. Denna meny består av olika alternativ för sparande.
Önskar användaren att exempelvis spara 80 kr för att denne tagit med
matlåda till jobbet istället för att köpa hämtmat, görs detta genom att
först svepa till höger med fingret.
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När ikonen för hämtmat är centrerad, det vill säga har bytt plats med
den ikon som finns centrerad i figur 4.10, kan användaren fatta tag
i ikonen och dra denna till sparmålsbilden. Denna gest kommer att
resultera i att en animation spelas upp i kombination med att fram-
stegsmätaren ökar samt att summan av antalet sparade pengar stiger.
Syftet med dessa förändringar är att ge återkoppling till användaren.
Återkoppling är en viktig aspekt enligt Donald Normans modell om
mänsklig kognition och känslor, vilket beskrivs i kapitel 2.1 ”Mänsklig
kognition och känslor”.

Figur 4.11: Till vänster: Vy som presenterar användarens erhållna
troféer. Låsikonerna representerar ännu inte erhållna troféer. Till hö-
ger: Detaljvy för erhållen trofée.

Till vänster i figur 4.11 illustreras vyn över användarens olika trofé-
er. Konceptet med troféer har implementerats som en del av att öka
användarens motivation till penningssparande. En trofée kan erhållas
genom att användaren uppnår ett specifikt kriterium.
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Kriterierna varierar från trofée till trofée. Exempelvis erhålls ”Kaffe”-
troféen genom att användaren avstått från att köpa tio kaffen och istäl-
let valt att spara denna summa. Till höger i figur 4.11 illustreras denna
trofée i detalj, användaren får åtkomst till denna vy genom att trycka
på den korresponderande troféen.

4.3 Design sparapplikation

I nedanstående länkar återfinns animationer som visar designen och
funktionaliteten på den framtagna applikationen.

https://github.com/AZNO1819/Savingsapp/blob/master/media/
appDemo1.gif

https://github.com/AZNO1819/Savingsapp/blob/master/media/
appDemo2.gif

Figur 4.12: Vy över applikationens startsida.

https://github.com/AZNO1819/Savingsapp/blob/master/media/appDemo1.gif
https://github.com/AZNO1819/Savingsapp/blob/master/media/appDemo1.gif
https://github.com/AZNO1819/Savingsapp/blob/master/media/appDemo2.gif
https://github.com/AZNO1819/Savingsapp/blob/master/media/appDemo2.gif
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Figur 4.12 illustrerar applikationens startsida. Här presenteras använ-
darens skapade sparmål. För att navigera mellan sparmålen, sveper
användaren sitt finger över den designerade ytan. De tre prickarna in-
dikerar på att det finns tre skapade sparmål och beroende på vilket
sparmål som visas, är den korresponderande pricken mer prominent.

Figur 4.13: Till vänster: Skapa nytt sparmål-vy. Till höger: Datumvälja-
re för sparmål.

För att skapa ett nytt sparmål fyller användaren i formuläret som pre-
senteras i figur 4.13. Användaren väljer en bild till sparmålet genom
att trycka på det cirkulära området avsedd för en bild, när detta görs
öppnas mobilens bildbibliotek upp. När användaren väljer att lägga
till datum för sparmålet dyker en vy upp där användaren, genom att
svepa i en vertikal rörelse, anger dag, månad samt år för sitt sparmål.
Väljer användaren att lägga till sparmålet, trycker denne på knappen
”BÖRJA SPARA NU” varpå det skapade sparmålet lagras i applikatio-
nens databas och användaren omdirigeras till sparmålets detaljvy.
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Figur 4.14: Detaljvy sparmål.

Detaljvyn för ett sparmål illustreras i figur 4.14. I denna vy kan använ-
daren aktivt spara mot det valda målet. För att välja ett sparalternativ
sveper användaren mellan ikonerna i rullmenyn. För att lägga till ett
valt sparalternativ, sveps ikonen in den cirkulära bilden. För varje ikon
finns det även möjlighet att ändra beloppet.
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Figur 4.15: Till vänster: Stillbild på svep-gest när användare drar valt
sparalternativ till sparbild. Till höger: Återkoppling som användare
får när de sparat en viss summa.

I ovan figur, figur 4.15, presenteras stillbilder över användarens inter-
aktion med applikationen när denne gjort ett aktivt val att spara mot
ett specifikt sparmål. Genom att hålla in ikonen för det valda sparalter-
nativet, skapas en flyttbar kopia av ikonen. Samtidigt förstoras bilden
10% i syfte att ge användaren en indikation på att kopian ska svepas in
i bilden. När kopian släpps över bilden, inträffar ett flertal animatio-
ner som ett resultat över att användaren sparat mot sitt mål. Däribland
inträffar ett konfettiregn, det numeriska värdet räknar upp till det nya
värdet och den cirkulära progressionsbaren ökar.
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Figur 4.16: Till vänster: Vy över erhållna/låsta troféer. Till höger: De-
taljvy över en erhållen trofé.

Applikationens vy över användarens erhållna troféer presenteras i fi-
gur 4.16. De erhållna och låsta troféerna listas i ett rutnät. Genom att
klicka på en trofé-ikon, dyker troféens detaljvy upp i form av ett pop-
up fönster.

Länkar till skaparna av de ikoner och bakgrundsbild som används i
applikationen, återfinns i bilaga E ”Använda ikoner och bakgrunds-
bild”.
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4.4 Användbarhetstester

Följande avsnitt presenterar resultatet för studiens användbarhetstes-
ter. Användbarhetsproblemen är analyserade utifrån Jakob Nielsens
”Severity rating” skala som presenteras i kapitel 3.3.3 ”Användbar-
hetstester”.

Problem 1 - severity rating 3
För att lägga till ett sparat belopp så krävdes det att användaren svepte
den specifika ikonen till sparmålsbilden. Samtliga testare klickade på
ikonen istället för att utföra denna svepande gest.

Lösningsåtgärd: Förbättra återkopplingen genom att implementera tak-
til respons. Förstora bilden för att göra det mer prominent att ikonen
ska svepas in i bilden.

Problem 2 - severity rating 0
Skapade sparmål listas på startsidan och för att navigera mellan spar-
målen krävs en horisontellt svepande gest. En observation under tes-
terna visade att detta försökte göras i detaljvyn, vilket inte är möjligt.

Lösningsåtgärd: Ingen, detta är inget användbarhetsproblem. I detalj-
vyn ska det inte gå att bläddra mellan sparmålen, detta görs på start-
sidan.

Problem 3 - severity rating 3
För att ändra beloppet på ett sparalternativ krävs det att använda-
ren manuellt ändrar på beloppet genom att klicka på knappsatsikonen
längst ned i högra hörnet. Samtliga testare försökte ändra detta belopp
genom att klicka på ikonen som listade summan.

Lösningsåtgärd: Ta bort knappsats-ikonen och lägg till funktionalitet
så att det går att klicka på ikonen som visar summan för det specifi-
ka sparalternativet. Genom detta klick ska vyn för att ändra beloppet
visas.
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Problem 4 - severity rating 2
Vyn för att ändra summan på sparbeloppet har en bakåtpil längst upp
i vänstra hörnet. Vissa testare uppfattade bakåtpilen som en konfirma-
tionsknapp, vilket ledde till ett oförändrat belopp när de tryckte på
bakåtpilen.

Lösningsåtgärd: Ta bort pil-ikonen och lägg till en ”OK” samt en ”AV-
BRYT”-knapp.

Problem 5 - severity rating 3
För att visa trofée-vyn krävs det att användaren trycker på en av de
tre troféerna som visas i användarens profil. Samtliga testare upplev-
de denna interaktion som otydlig.

Lösningsåtgärd: Lista en trofée istället för tre och gör denna klickbar.

Problem 6 - severity rating 2
För att stänga detaljvyn av en erhållen trofée behöver användaren klic-
ka på krysset uppe i vänster hörn. Denna interaktion var otydlig då
vyn innehåller en bock vilket gjorde att användarens första instinkt
var att klicka på denna istället för krysset.

Lösningsåtgärd: Förminska och omplacera bocken till höger om den
beskrivande texten.
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4.5 Sammanställning slutenkät

Figurerna 4.17-4.19 presenterar en sammanställning av resultatet från
studiens slutundersökning. I denna slutundersökning genomfördes an-
vändbarhetstester på den framtagna sparapplikationen och därefter
fick deltagarna besvara en slutenkät. Totalt deltog sex personer i dessa
användbarhetstester.

Figur 4.17: Del 1/3 - sammanställda svar från studiens slutenkät.
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Figur 4.18: Del 2/3 - sammanställda svar från studiens slutenkät.
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Figur 4.19: Del 3/3 - sammanställda svar från studiens slutenkät.
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4.6 Ekonomiskt värde av sparapplikationen

4.6.1 Värde för applikationsanvändaren

Enligt siffror från den genomförda marknadsundersökningen presen-
terad i kapitel 4.1 ”Marknadsundersökning”, svarade 20% av de tillfrå-
gade att de inte har ett penningssparande idag. Av dessa 20%, svarade
83,33% att de skulle vara intresserade av att använda en sparapplika-
tion med fokus på spelifiering.

En funktionalitet i den tilltänkta sparapplikationen är att användaren
ska kunna spara en valfri summa pengar genom att exempelvis välja
att ta med matlåda till arbetet/skolan istället för att köpa hämtmat. I
syfte att undersöka hur mycket en användare ur gruppen 83,33% kan
spara genom att ta med sig en matlåda, genomfördes en undersökning
på hur mycket transaktioner som en användare gjort under perioden
september - november 2018. Dessa transaktioner avsåg endast utgifter
för hämtmat. Undersökningen, som genomfördes på en student, gav
upphov till följande siffror:

Månad SEK
September 1003
Oktober 1860
November 1896
Genomsnitt/månad 1520
Genomsnitt/dag 50

Tabell 4.1: Undersökningsresultat - enskild individs utgifter för hämt-
mat.
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Tabell 4.1 visar resultatet från undersökningen som genomfördes på
den enskilde individen. Den genomsnittliga månadskostnaden upp-
gick till 1 520 kr för hämtmat (luncher). Hade denna individ istället
valt att ta med matlåda och använt applikationen för att spara pengar-
na enligt tabell 4.2, hade individen efter ett års tid sparat ihop 16 090
kr, där avdrag om 2 150 kr gjorts baserat på att en matlåda kostar 10 kr
[43] och att antalet matlådor för ett läsår uppgår till 215 stycken [44].

SEK
Årligt sparbelopp exklusive kostnad för matlådor 18240
Kostnad matlåda 10
Antal matlådor/läsår 215
Total kostnad matlådor 2150
Årligt sparbelopp med avdrag för matlådekostnader: 16090

Tabell 4.2: Undersökningsresultat - totalt sparbelopp för ett läsår.

Låter individen dessutom bli att röra pengarna och fortsätter att an-
vända applikationen för att spara pengar genom att ta med sig matlå-
da, kan summan av sparkapitalet växa genom ränta på ränta-effekten
[45]. Tabell 4.3 listar ett exempel på resultatet av denna ränta på ränta-
effekt där en potentiell applikationsförvaltare har en nuvarande årlig
sparränta om 1,25% [46]. För beräkning av ränta på ränta-effekten, har
nedanstående formel använts:

FV =
A((1 + r)n � 1)

r
(4.1)

FV = Slutvärde
A = Månatligt sparande * 12
r = Räntesats
n = Antal år
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Antal år Utan ränta Med 1,25% ränta
2 32180 32381
5 80450 82487
10 160900 170259

Tabell 4.3: Undersökningsresultat - ränta på ränta effekten med 1,25%
årlig sparränta.

Utöver detta ekonomiska värde, finns även samhälleliga aspekter som
genererar värde för applikationsanvändaren. Dessa diskuteras och ana-
lyseras i kapitel 5 ”Analys och diskussion”.

4.6.2 Värde för applikationsförvaltaren

Bankernas huvudsakliga verksamhet är att ta emot inlåning och lämna
krediter. Enligt siffror från Svenska Bankföreningen, uppgick banker-
nas inlåning från allmänheten år 2016 till 43% [47].

Den genomförda marknadsundersökningen visade att 20% av de till-
frågade saknar ett penningsparande idag, av denna grupp är 83,33%
positivt inställda till att använda en sparapplikation med fokus på spe-
lifiering. Skulle denna grupp börja använda sparapplikationen och på-
börja ett penningsparande, skulle detta generera en högre andel finan-
siering från allmänheten.

Med en högre andel finansiering från allmänheten, kan bankerna öka
dess finansiella tillgångar och omsättning. Såsom beskrivet i kapitel
2.5 ”Spelifiering”, möjliggör denna finansiella ökning att de kan er-
bjuda bättre priser (däribland räntor) och tjänster, vilket i sin tur kan
attrahera fler kunder till banken.





Kapitel 5

Analys och diskussion

I detta kapitel presenteras författarnas tolkningar av arbetets utfall.
Kapitlet tar upp en analys och diskussion kring validiteten och reliabi-
liteten för examensarbetets metodval och resultat. Vidare presenteras
arbetets konsekvenser för samhället ur en ekonomisk, social, etisk och
miljömässig synvinkel.

5.1 Valda metoder

Valet av fallstudie som forskningsstrategi passade bra för denna stu-
die då arbetet varit småskaligt och begränsat till en kortare tidsperiod.
Studien har haft ett specifikt undersökningsfall, vilket har varit att un-
dersöka hur man i en applikation kan påverka människans kognitiva
beteende och motivera denne till att öka sitt sparkapital.

Litteraturstudien var ett viktigt första steg för studien då den teore-
tiska grunden lades, i detta skede fann projektmedlemmarna de olika
teorierna som kom att testas under studiens gång. Det var emellertid
svårt att hitta vetenskapliga teorier och tidigare arbeten som berörde
hur man i en applikation kan påverka mänsklig kognition. Ett koncept
som används inom detta område är spelifiering, vilket kom att använ-
das som ansats till att besvara studiens frågeställning ”Hur kan man i
en applikation påverka människans kognitiva beteende och motivera
denne till att öka sitt sparkapital”.
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Konceptet spelifiering är emellertid relativt nytt och projektmedlem-
marna upplevde att den teorin kunde skilja sig mellan olika arbeten,
en orsak till detta skulle kunna vara att det ännu inte finns några
satta standarder för området. För att lösa detta problem kombinera-
des teorier från olika områden, däribland Donald Normans teorier om
mänsklig kognition. Även konkurrerande lösningar studerades, på så
sätt kunde projektmedlemmarna identifiera hur andra liknande lös-
ningar ser ut och fungerar.

Utöver litteraturstudien som metod för datainsamling, utfördes även
en marknadsundersökning och användbarhetstester. Enkätundersök-
ningen, som var en del av marknadsundersökningen, genomfördes
online där frågor om bland annat sparbeteende och intresset för en
sparapplikation ställdes. Valet av att genomföra denna undersökning
online, baserades på projektmedlemmarnas antaganden om att denna
då skulle kunna nå ut till en bred målgrupp och generera många svar.
Trots att enkäten nådde ut till en stor andel individer, var det endast
ett trettio-tal som besvarade enkäten. En enkätundersökning som be-
svaras på plats hade eventuellt kunna generera fler svar jämfört med
online-enkäten, men detta hade troligtvis varit mer tidskrävande och
det skulle inte funnits en möjlighet till att arbeta med andra uppgifter
samtidigt som enkätundersökningen genomfördes.

I syfte att illustrera hur applikationen skulle kunna ta form samt vil-
ka funktioner som denna skulle kunna inneha, har prototyper arbetats
fram. Detta gjordes i ett tidigt skede i utvecklingsstadiet och bidrog
till snabb återkoppling från användarna såväl som uppgiftsägarens si-
da. Återkopplingen, som erhölls genom att utföra användbarhetstes-
ter, möjliggjorde upptäckter av brister i prototyperna som sedan kun-
de korrigeras till det bättre.
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Metodiken för att utföra dessa användbarhetstester ansågs vara lämp-
lig för att utvärdera applikationens användbarhet, däremot har det
funnits en önskan om att utföra dessa tester under en längre tid på
samma individ. Detta hade varit en bra metod för att undersöka om
användaren fått en ökad motivation till penningssparande under den
tidsperioden som användaren testade applikationen. Det hade även
varit bra att ta fram tre olika vyer av pappersprototyper och testat dem
under den första omgången av användbarhetstester. På grund av stu-
diens tidsomfattning, var dessa förbättringar emellertid inte möjliga,
för framtida arbeten är dessa förbättringar å andra sidan värda att be-
aktas.

Ett tillägg till studiens övergripande metod som presenteras i figur 3.1
vore att lägga till en aktivitet för strategibeslut. Under studiens gång
har projektmedlemmarna haft en vision om applikationens utseende
och funktionalitet, strategin för att uppnå denna vision har inte doku-
menterats vilket hade kunna vara av intresse för projektets intressen-
ter. Vidare vore det ett bra tillägg för större projekt med flera inblan-
dade parter, på detta sätt är samtliga parter medvetna om strategin för
att realisera applikationens funktionalitet och design.

Genom att kombinera samtliga metoder som presenteras i kapitel 3
”Metoder”, har studiens frågeställningar kunnat besvaras. De valda
metoderna är beprövade och hämtade från väl ansedda källor, en av
dessa källor är Andersson och Ekholms rapport ”Vetenskaplighet - Ut-
värdering av tre implementeringsprojekt inom IT Bygg och Fastighet
2002” [28]. Deras rapport har granskats och dess presenterade veten-
skapliga metoder har även tillämpats i denna studie. Projektmedlem-
marna anser därmed att reliabiliteten såväl som validiteten för de val-
da metoderna är god. I syfte att stärka denna uppfattning är det emel-
lertid bra att metoderna beprövas i ett liknande projekt.
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5.2 Studiens resultat

Studiens mest vitala resultat erhölls genom att utföra användbarhets-
tester och enkätundersökningar. Återkopplingen från användarna var
viktig då det för studien var avgörande att erhålla information om hur
de faktiska användarna upplevde applikationen, både vad gäller in-
teraktion samt funktionalitet och design. Genom att analysera dessa
resultat kunde projektmedlemmarna bilda en uppfattning om vad det
är som påverkar människans kognitiva beteende i en applikation. Re-
sultaten ligger således till grund för svaret till studiens huvudfråge-
ställning. Utan dessa, hade svaret byggt på projektmedlemmarnas eg-
na antaganden om hur man i en applikation kan påverka människans
kognitiva beteende, vilket hade gett en låg reliabilitet för studiens re-
sultat.

Vidare bör det också nämnas att majoriteten av deltagarna i de ge-
nomförda användbarhetstesterna samt enkätundersökningarna tillhör
åldersgruppen 20-35 år. Detta medför att resultaten från användbar-
hetstesterna såväl som enkätundersökningarna inte går att generalise-
ras. För att erhålla ett mer generellt svar krävs det att nya tester samt
undersökningar görs där man når ut till en bredare målgrupp. De er-
hållna resultaten håller för denna studie ändock god validitet såväl
som reliabilitet då resultaten kan användas för att besvara hur man i
en applikation kan påverka människans kognitiva beteende med av-
seende på en yngre målgrupp.

Vad gäller resultaten på applikationens design så bygger denna på teo-
rin inhämtad under litteraturstudien. Det projektmedlemmarna obser-
verade var att erkända författare såsom Donald Norman och Jakob Ni-
elsen betonade vikten av god återkoppling när det kommer till design
och användbarhet inom människa-datorinteraktion. Återkoppling var
således en viktig aspekt som implementerades i applikationen, vikten
av denna implementation var även något som återspeglades i använd-
barhetstesternas resultat.
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I de slutliga användbarhetstesterna som utfördes med den utveckla-
de applikationen, lades fokus på att evaluera den kognitiva påverkan
som applikationen hade på användaren. Majoriteten av användarna
upplevde att deras första intryck av applikationen var att den var lätt
att använda, var rolig och hade en tilltalande design. När det kommer
till mänsklig kognition så beskriver Donald Norman att den intuiti-
va nivån bearbetar användarens första intryck [4], besluten som tas i
denna nivå är snabba och undermedvetna och går därmed inte att kon-
trollera. Att användarnas första uppfattning om applikationens design
var positiv anser projektmedlemmarna således vara ett bra mätresul-
tat på god design.

Av de element som implementerades från speldesign, erhölls god åter-
koppling från användbarhetstesterna. Projektmedlemmarna blev po-
sitivt överraskade av troféernas inverkan på användarna. Resultaten
från det slutliga användbarhetstestet visade att användarna upplevde
att troféer uppmuntrar till mer sparande. Troféernas detaljvy upplys-
te användarna om att det finns flera olika sätt att spara pengar på som
de eventuellt inte tänkt på tidigare, samtliga användare upplevde även
att de hade en vilja av att låsa upp fler troféer.

Den generella uppfattningen som användarna hade var att applika-
tionen uppmuntrar till ett ökat penningssparande, det är ett lätt och
roligt sätt att spara pengar på och liknar inte den typiska sparapplika-
tionen. Några tillägg som användarna hade önskat att ha i applikatio-
nen är bland annat möjlighet till att ändra sitt slutdatum för sparande,
möjlighet till ett gemensamt sparande med andra individer samt noti-
fikationer för påminnelse om fortsatt sparande vid en eventuell inakti-
vitet. Vidare önskar användarna att det ska finnas funktionalitet för att
sätta upp en sparplan med detaljer kring hur mycket man exempelvis
ska spara under en viss period.
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5.3 Hållbarhet - ur en ekonomisk, etisk, mil-
jömässig och social synvinkel

Under studiens användbarhetstester noterade projektmedlemmarna
att olika funktioner och design attraherade olika personligheter. Detta
väckte misstankar om att det finns olika personlighetstyper och intres-
set kring att genomföra en personlighetsundersökning väcktes. Tan-
ken var att resultaten från denna undersökning skulle kunna använ-
das som underlag för applikationens design och funktionalitet. I syf-
te att upprätta en sådan undersökning, analyserades olika framtagna
personlighetsstudier. Innehållet i en del av dessa studier uppfattade
projektmedlemmarna som något föråldrade, vilket gav upphov till en
diskussion om att det finns en viss etisk problematik kring att genom-
föra dessa personlighetsundersökningar. Projektmedlemmarna anser
emellertid att det, för framtida arbeten kan vara intressant att göra en
personlighetsundersökning, viss hänsyn bör dock tas så att inte un-
dersökningen anses vara olämplig.

Vid design av applikationen valdes ikonerna med omtanke, avataren
som visas på applikationens startsida anses exempelvis varken tillhöra
det manliga eller kvinnliga könet. Ikonerna som listas i sparmålets de-
taljvy anses inte heller vara etiskt problematiska, kulturella ikoner har
undvikits och fokus har lagts på att hitta neutrala ikoner som är fria att
använda. Ikonen för ”hämtmat” illustreras av en påse med ett bestick-
motiv, ett alternativ som projektmedlemmarna hade var en ikon som
illustrerade kött. Alternativet valdes emellertid bort då detta eventu-
ellt inte lockar individer vars diet inte inkluderar animaliska produk-
ter.

Deltagarna i såväl användbarhetstester som enkätundersökning var
jämnt fördelade mellan de juridiska könen. Applikationen, vars de-
sign och funktionalitet, grundar sig på återkoppling från användare,
anses således attrahera båda könen och verka för jämlikhet.
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Vidare har den framtagna applikationen inte kostat något att imple-
mentera. Att använda applikationen och utöka sitt sparkapital medför
heller inga negativa konsekvenser för varken den ekologiska eller soci-
ala hållbarheten. Tvärtom kan användning av applikationen bidra till
en bättre ekologisk hållbarhet då majoriteten av sparalternativen ger
användaren möjlighet att minska sitt ekologiska fotavtryck. Använda-
ren kan exempelvis minska sin konsumtion av plast genom att avstå
från att köpa takeaway-kaffe eller hämtmat och därigenom bidra till
en minskning av plastens påverkan på miljön.

Vad gäller social hållbarhet, som till stor del handlar om välbefinnan-
de, rättvisa och individens behov, går det även för denna aspekt att
diskutera vad applikationen kan medföra. Användning av applikatio-
nen kan exempelvis bidra till en ekonomisk trygghet för individen, en
orsak som enligt Länsförsäkringars sparrapport från 2012 [2] uppgavs
vara majoritetsorsaken till varför man sparar mer pengar. Vidare kan
användaren, genom ett aktivt sparande, bygga upp ett sparkapital och
därmed minska risken för ett socialt utanförskap. Slutligen kan man,
genom att ett flertal individer använder applikationen och tipsar vän-
ner och bekanta, bygga en starkare sparkultur i samhället. Med alla
dessa aspekter som applikationen kan ge upphov till, bidrar applika-
tionen således till social hållbarhet.



Kapitel 6

Slutsatser och fortsatt arbete

I denna studie gjordes en ansats till att besvara frågan gällande hur
man, i en applikation, kan påverka människans kognitiva beteende
och motivera denne till att öka sitt sparkapital. Svaret till studiens hu-
vudfråga erhölls genom datainsamlingar i form av främst användbar-
hetstester och enkätundersökningar.

Resultaten visade att spelifiering är ett koncept som verkar motiva-
tionshöjande och går att använda i en sparapplikation i syfte att få
användaren att öka sitt sparkapital. Mer specifikt visade resultaten att
implementation av troféer i den framtagna sparapplikationen gav an-
vändaren insikt om olika möjligheter till ett kul och enkelt sparande,
även framstegsmätare gav god återkoppling på användarens presta-
tioner. Utöver dessa element, visade resultaten att interaktionen mel-
lan användaren och applikationen är av vikt för den totala använ-
darupplevelsen. Svepgester i applikationen var således en uppskattad
interaktionsstil och bidrog till ett positivt helhets-intryck.

Det är emellertid viktigt att poängtera att spelifering, i synnerhet ele-
ment från speldesign, inte är tillräckligt att implementera i syfte att
påverka mänsklig kognition. Omtanke bör läggas på att välja element
från speldesign som passar det kontext som elementet ska användas i.
Vidare är det viktigt att elementen från ett spelifieringskoncept har en
tilltalande design.
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Slutligen är det av vikt att poängtera att majoriteten av de insamla-
de resultaten baseras på svar från en yngre åldersgrupp mellan 20-35
år. Detta innebär följaktligen att svaret till studiens huvudfråga är av-
gränsad till denna åldersgrupp. I syfte att erhålla ett mer generellt svar,
bör nya undersökningar utföras.

Vad gäller den tekniska lösningen för denna studie, föreslår projekt-
medlemmarna att ett fortsatt arbete kring implementation av penning-
transaktioner genomförs. Med möjlighet till verkliga transaktioner till
ett sparkonto, ökar användarens totala användarupplevelse och appli-
kationens huvudsyfte realiseras.
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1 Introduktion 

1.1 Dokumentets syfte 

Detta dokument har som syfte att fastställa struktur och målsättning för det avslutande             
examensarbetet inom Datateknik och Ekonomi. Dokumentet fungerar som en         
överenskommelse mellan projektets olika intressenter.  

1.2 Dokumentets omfattning 

Detta dokument behandlar följande: 

● Projektets bakgrund 
● Projektets mål (effekt-, resultat, projekt-, kurs- och examensmål) 
● Projektets genomförande i dess helhet (med fas-, tids- och arbetsplan) 
● Projektets organisation och dess intressenter 

 

Detta dokument behandlar inte följande: 

● Den tekniska lösningen 
● Hur användartesterna kommer att utföras 

 

1.3 Dokumentöversikt 

Detta dokument innehåller följande delar:  

● Projekt- eller uppgiftsbeskrivning 
● Organisation  
● Projektmål  
● Fas- och tidsplan  
● Intressenter  
● Riskanalys  
● Förändringsplan  
● Kostnader  
● Dokumentplan 
● Utbildningsplan  
● Rapport- och granskningsplan  
● Referenser  
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2 Projektöversikt – bakgrund, syfte och mål 

2.1 Bakgrund 

IT-konsultbolaget Etimo AB arbetar med att ta fram skräddarsydda digitala lösningar           
åt olika ledande organisationer. Företagets önskemål är att få fram en prototyp i form              
av en sparapplikation, syftet med denna prototyp är att visuellt kunna demonstrera för             
potentiella kunder hur en sådan applikation skulle ta form. Bolagets förhoppning är att             
detta ska resultera i ett längre utvecklingsprojekt där prototypen vidareutvecklas till en            
färdig produkt som släpps på marknaden. För företagets räkning kommer denna           
prototyp att tas fram under detta projekt. Projektet är ett avslutande moment som ingår              
i högskoleingenjörsutbildningen inom Datateknik och Ekonomi. Projektetet innefattar        
två huvudmoment; praktiskt konstruktionsarbete som innefattar framtagning av den         
önskade prototypen samt, för akademiens räkning, framtagning av en vetenskaplig          
rapport. 

2.2 Syfte 

Den övergripande effekten som önskas åstadkommas vid genomförandet av detta          
projekt består främst av två delar. Slutprodukten, det vill säga sparapplikationen, ska            
fungera som en prototyp som företaget Etimo AB kan använda vid demonstration av             
ett nytt potentiellt projekt.  

Den akademiska rapporten ska påvisa att projektmedlemmarna innehar den kunskap          
och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som högskoleingenjör, detta enligt            
uppsatta nationella mål för vald utbildning.  

2.3 Mål 

För att åstadkomma ovanstående effekter, kommer följande övergripande mål att 
behövas uppnås: 

● Framtagning av en fungerande prototyp, i form av en sparapplikation, som kan 
användas för att visuellt demonstrera hur sparapplikationen skulle kunna ta 
form.  

● Framtagning av vetenskaplig rapport enligt IMRAD-struktur. Rapporten ska 
presentera och behandla givna huvudfrågeställningar som formuleras av 
behoven och problemen som ligger till grund för projektets utformning.  

Dessa mål, presenteras mer i detalj under sektion “4 Projektets olika mål”. 
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2.4 Funktionella krav - användningsfallsmodell  

 
Figur 1: Användningsfallsmodell - prototyp 

 
Figur 1 illustrerar användningsfallsmodellen för projektets prototyp. Figuren listar de          
mest vitala funktionella kraven som fastställts för prototypen. Dessa krav är           
utformade enligt MoSCoW-modellen som beskrivs närmare på Agile Business         
Consortium [2]. Kraven är viktiga att få på plats i syfte att få en fullt fungerande                
prototyp som kan användas vid en eventuell demonstration.  
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Figur 2: Användningsfallsmodell - vetenskaplig rapport 
 

Användningsfallsmodellen i figur 2 illustrerar den vetenskapliga rapportens samtliga         
intressenter. Rapporten skrivs av projektmedlemmarna i projektet, där varje         
projektmedlem bidrar till rapportens innehåll. Rapporten godkänns sedan av         
handledaren i dess helhet innan denna skickas till examinator som i sin tur använder              
det studenten har bidragit till rapporten för underlag vid betygsättning. Då arbetet sker             
hos ett externt företag så är även de intressenter eftersom de har tilldelat resurser för               
detta projekt och är således intresserade av projektets utfall. 

 
Konfidentialitet - ingen 

 Sida 6 av 17 
 



 
KTH CBH  Projektdefinition  
Examensarbete Version 1.4 
 

3 Organisation 

3.1 Personer i projektet 

 

Person Beskrivning Telefon E-post 
Adrian 
Zakir 

Projektmedlem. 
Högskoleingenjörsstudent Teknik 
och Ekonomi - inriktning Datateknik 

073-699 12 
92 

azakir@kth.se 

Nicole 
Othman 

Projektmedlem. 
Högskoleingenjörsstudent Teknik 
och Ekonomi - inriktning Datateknik. 

073-575 19 
41 

nothman@kth.se 

Johan 
Hazelius 

Partner på Etimo AB, 
uppdragsgivare. 

076-213 85 
97 

johan.hazelius@etimo.se 

Anders 
Sjögren 

Akademisk handledare.  
 

073-746 16 
16 

as@kth.se  

 

3.2 Möten 

Handledningsmöten med akademisk handledare sker varannan vecka, under dessa         
möten diskuteras projektets framfart. Inför varje möte, har projektmedlemmarna lagt          
till innehåll i rapportens olika delar. Vilka delar som ska ha tagits fram inför varje               
specifikt möte framgår i GANTT-schemat längre ner i detta dokument.  
 
Halvvägs in i examensarbetet kommer ett möte att hållas med examinator i syfte att              
stämma av så att projektet går i rätt riktning.  
 
I de fall då fysiska träffar inte är möjliga, kommer dessa möten att hållas online via                
videokonferenser.  

3.3 Arbetsplats 

Projektmedlemmarna kommer främst att arbeta i Etimo AB:s lokaler på Kungsgatan           
55. Möten med akademisk handledare sker på KTH EESC i Kista. Träff med             
examinator sker på KTH CBH i Flemingsberg.  

3.4 Arbetsutrustning 

Bärbar dator, mobiltelefon och anteckningsblock. 
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3.5 Meddelanden 

När fysiska träffar inte är möjliga, sker kommunikationen mellan         
handledare/examinator huvudsakligen via e-post. Eventuella ändringar som påverkar        
handledare/examinator meddelas via e-post, vid akuta ärenden sker kontakten via          
mobiltelefon (samtal/SMS).  

Kommunikation mellan projektmedlemmarna sker främst via applikationen       
Messenger, här meddelas även all viktig information såsom sjukdomsfall, ändrade          
möten och mötesplatser som i huvudsak berör projektmedlemmarna. 

3.6 Webbplatser  

● Google Sites - används främst för lagring och presentation av projektets 
samtliga dokument/tidsplanering. 
URL: https://sites.google.com/view/titehexjobbht18 
 

● Github - används för versionshantering av källkod i projektet. 
URL: https://github.com/AZNO1819/Savingsapp 

4 Projektets olika mål 
Projektets uppsatta mål är framtagna enligt S.M.A.R.T.-modellen ( s ynliga, m ätbara,         
accepterade, realistiska, t idssatta), målen är indelade i tre delar; effekt-, resultat- och            
projektmål.  

4.1 Uppgiftsägare 

Målsättningen för uppgiftsägaren, Etimo AB, är att erhålla en fungerande prototyp. En            
fungerande prototyp i detta fall är en applikation som innehåller de vitala funktionerna             
som krävs för att applikationen ska kunna användas vid en demonstration för en             
potentiell kund. Dessa funktioner innefattar möjligheten att kunna sätta upp ett           
sparmål, ange storleken på sparandet, ange storlek på ett periodvis sparande samt att             
kunna få en översiktsbild av sparplan. Prototypen med dess tillhörande funktioner           
utgör resultatmålet för uppgiftsägaren. När resultatmålet har uppfyllts så är          
förhoppningen att ett större projekt ska kunna påbörjas i syfte att vidareutveckla            
sparapplikationen för en kund, vilket är effektmålet för uppgiftsägaren.  
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4.2 Examensmål 

Genom självständigt arbete, där projektmedlemmarna tillämpar erhållen kunskap från         
utbildningen på projektet (prototyps- och rapportmässigt) får studenterna möjlighet att          
kunna påvisa att de når upp till examensmålen. Projektmålet för detta arbete är att              
projektmedlemmarna ska uppnå godkänd nivå enligt den bedömningsmall som gäller          
för ett examensarbete för högskoleingenjörsexamen, 180 hp. Bedömningsmallen        
(länk: https://tinyurl.com/y75ntazv ) tar hänsyn till processen, ingenjörsmässigt och        
vetenskapligt innehåll i rapporten samt slutpresentationen.  

Examensmålen för högskoleingenjörsstudenter [3] är indelade i tre huvudområden,         
nedan listas dessa: 

Kunskap och förståelse 

För högskoleingenjörsexamen skall studenten 
● visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och dess          

beprövade erfarenhet samt kännedom omaktuellt forsknings- och       
utvecklingsarbete, och 

● visa brett kunnande inom det valda teknikområdet och relevant kunskap i           
matematik och naturvetenskap. 

Färdighet och förmåga 

För högskoleingenjörsexamen skall studenten 

● visa förmåga att med helhetssyn självständigt och kreativt identifiera, 
formulera och hantera frågeställningar och analysera och utvärdera olika 
tekniska lösningar, 

● visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom 
givna ramar, 

● visa förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap samt att modellera, 
simulera, förutsäga och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant 
information, 

● visa förmåga att utforma och hantera produkter, processer och system med 
hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för 
ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling, 

● visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika 
sammansättning, och 

● visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, 
problem och lösningar i dialog med olika grupper. 
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Värderingsförmåga och förhållningssätt 

För högskoleingenjörsexamen skall studenten 

● visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, 
samhälleliga och etiska aspekter, 

● visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och 
människors ansvar för dess nyttjande,inbegripet sociala och ekonomiska 
aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter, och 

● visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att 
fortlöpande utveckla sin kompetens. 

4.2.1 Vetenskaplighet 
Det är vitalt att detta projekt kan bedömas som vetenskapligt och påvisa            
ingenjörsmässighet. I syfte att försäkra sig om detta, har projektgruppen valt att följa             
de riktlinjer som specificeras i Andersson och Ekholms rapport om vetenskaplighet           
[1]. Dessa riktlinjer innefattar följande:  

● Användandet av en enhetlig begreppsapparat och teoretiska strukturer 
● Att systematiskt och empiriskt testa teorier och hypoteser 
● Kontroll, t.ex. att identifiera och styra de variabler som påverkar den studerade 

företeelsen och samtidigt systematiskt utesluta de variabler som inte berör den 
aktuella problemställningen 

● Att metvetet och systematiskt identifiera relationer mellan fenomen som berör 
problemställningen 

● Användningen av förklaringsmodeller. 

Under förstudien kommer de teoretiska strukturerna i projektet inhämtas och          
definieras, här kommer också en enhetlig begreppsapparat definieras som i sin tur            
kommer att avspeglas i den slutgiltiga rapporten. Detta projekt innehåller ett praktiskt            
konstruktionsarbete där en prototyp ska tas fram. Prototypen kommer att innehålla           
funktionaliteter och design som är framtagna baserat på de teorier som erhålls genom             
förstudien. Denna prototyp kommer systematiskt att testas genom empiriska tester, i           
detta fall användartester i syfte att bekräfta de teorier och hypoteser som prototypen är              
designad utifrån.  

Projektet är begränsat, dels genom den angivna tidsramen och dels genom en uppsatt             
frågeställning mot ett riktat problem. Detta medför att projektmedlemmarna innehar          
kontroll över arbetet, vilket är en viktig aspekt när det kommer till vetenskaplighet i              
projekt. Genom observationer och förstudien kommer relationer mellan fenomen att          
identifieras som rör frågeställningen “Hur kan man i en applikation påverka           
människans kognitiva beteende och motivera denne till att öka sitt sparkapital?”.           
Förklaringsmodeller konstrueras och kommer att användas i de dokument som          
produceras under projektets gång och särskilt i den slutgiltiga rapporten.  
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Via undersökningen som genomförs under projektets gång, erhålls teorier om          
relationen mellan applikationer och människans beteenden. Dessa teorier tillämpas         
vid framtagning av sparapplikationen och utvärderas sedan med hjälp av          
användartester. Resultatet av detta, analyseras och diskuteras och genom detta          
arbetssätt, oavsett utfall, bidrar projektet till ökad vetenskap inom flertal områden,           
däribland hur väl teorierna kan tillämpas på en sparapplikation. 

Metodiken som tillämpas under projektets gång kommer att vara baserad på den 
vetenskapliga forskningsprocessen för teknologisk forskning (se figur 3), denna 
metodik beskrivs mer i detalj i Andersson och Ekholms rapport [1]. Valet av 
vetenskaplig undersökningsmetod grundar sig på karaktären av detta specifika 
projekt. 

 

 

Figur 3: Citat ur Vetenskaplighet - Utvärdering av tre implementeringsprojekt inom 
IT Bygg & Fastighet 2002 [1]. 

Intressanta frågeställningar som tas upp och behandlas under projektets gång är 
följande: 

● Hur kan man utveckla en sparapplikation som påverkar människans kognitiva          
beteende? 

● Hur skapar man en applikation som ökar sparandet hos den enskilde 
individen? 

● Hur kan man uppskatta den ekonomiska nyttan av den framtagna 
sparapplikationen? 

● Hur behandlas och beaktas icke-tekniska aspekter såsom hållbarhet, etik och 
jämställdhet i applikationen? 

Dessa frågeställningar kommer att beskrivas i den akademiska rapporten.  
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4.3 Hållbarhetsaspekter 

Hållbarhetsaspekter i detta projekt består av tre områden; ekologisk-, ekonomisk- och           
social hållbarhet. Ur en ekologisk hållbarhetsaspekt så anses projektgenomförandet ha          
en låg negativ påverkan, detta mestadels på grund av den minimala användningen av             
naturresurser såsom papper. Resor under arbetstid kommer att genomföras, färdmedel          
för dessa resor sker kollektivt. 

När det gäller den sociala hållbarheten för projektgenomförandet har projektgruppen          
en demokratisk struktur, där varje medlem får komma till tals och framföra sina             
åsikter och behov som spelar roll för projektet. Vad gäller slutprodukten, är            
förhoppningen att denna ska bidra till att hjälpa den enskilde individen att spara mer              
pengar, vilket resulterar i att denne kan realisera sina drömmar och förhoppningar,            
som i sin tur bidrar till ett mer stabilt och dynamiskt samhälle.  

Då slutprodukten inte har en negativ påverkan på varken ekologiska såväl som sociala             
hållbarhetsaspekter, anses denna även vara ekonomiskt hållbar. En ökning av          
sparkapitalet sker med andra ord inte på bekostnad av natur- eller socialt kapital. Kan              
man minska på användandet av naturresurser genom att exempelvis avstå från den            
dagliga take-away kaffekoppen, där främst plastlocket miljöfarligt, har man dels gjort           
en god insats för miljön men framförallt för sin plånbok.  

4.4 Etik, jämställdhet och likabehandling (JML) 

Projektgruppen består av två projektmedlemmar av vardera kön, jämställdheten i          
projektgruppen är således jämnt fördelad. Etnisk bakgrund och andra aspekter såsom           
politiska åsikter eller dylikt har ingen effekt på genomförandet, likabehandling          
förespråkas och genomsyrar projektgenomförandet. Gruppen använder inga       
arbetsmetoder som anses vara etiskt problematiska, de teorier som tillämpas kommer           
att vara väl grundade i litteratur eller andra vetenskapliga arbeten.  

Vad gäller produkten så utvecklas denna i syfte att attrahera samtliga individer,            
designen och dess funktioner är med andra ord inte medvetet framtagna för att             
attrahera en specifik individ. Produktens syfte som är att öka sparandet hos den             
enskilde individen anses inte vara etiskt problematiskt, effekten av användningen ska           
resultera i att individen kan förverkliga ett eller flertal sparmål och därigenom få ett              
ökat välbefinnande.  

4.5 Arbetsmiljöaspekter 
Projektet genomförs i lokaler med låg ljudnivå och bra belysning. Bord som kan höjas              
och sänkas erbjuds med tillhörande ergonomiska stolar. Kyl, frys och mikrovågsugn           
finns tillgängligt. Majoriteten av arbetet genomförs framför en bärbar dator, vilket kan            
leda till ett enformigt arbetssätt rent fysiskt. Därför motiveras projektmedlemmarna          
till att ta regelbundna pauser och utföra övningar för att motverka skador som till              
exempel musarm.  
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Produktens interaktionsstil är av formen av en meny. Detta är bra för användare då en               
meny är självförklarande, det erbjuder en överblick över alla val som kan göras, den              
har låga minneskrav, man behöver inte komma ihåg kommandon eller alla           
menyalternativ för att använda systemet. Menyn strukturerar också beslutsfattande.         
Produkten är således enkel att använda, vilket är som syfte för att skapa en så bra                
arbetsmiljö för användaren som möjligt.  

5 Fas-, tids- och arbetsplan 
Projektets arbetsvolym uppgår till totalt 800 h och genomförs mellan 2018-10-29 till            
2019-02-05. De faser som ingår i projektet består främst av en förstudie,            
applikationsutveckling, testing, utvärdering och analys. Projektet avslutas med en         
presentation av arbetet samt en opponering av en annan grupps examensarbete.  

5.1 Arbetsplan och arbetsvolym per projektdeltagare 

Nedanstående diagram visar planerade arbetstimmar per projektmedlem, den totala 
summan arbetstimmar uppgår till 400 timmar. Med två personer i projektet uppgår 
totalsumman till 800 timmar.  
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5.2 Fas- och tidsplan 

Nedanstående GANTT-schema listar projektets olika faser, milstolpar och deadlines.         
Utöver detta, listar schemat även handledningsmöten och aktiviteter både vad gäller           
själva projektuppgiften men också examensarbetesformalia.  

Länk till dokument:  https://bit.ly/2ESOPXz 

 

 

6 Intressenter  
Intressent Namn Förväntningar Uppfyllande av förväntningar 
Examinator Ibrahim 

Orhan 
Godkänna 
examensarbete. 

Leverera vetenskaplig rapport där 
innehållet uppfyller kraven för 
examensarbetet. 

Handledare Anders 
Sjögren 

Godkänna rapport, 
vägleda 
projektmedlemmarna. 

Inför handledningsmöten ska 
färdigskrivna delar ur rapporten 
levereras. Ta till vara på input från 
handledaren. 

Uppgiftsgivare Etimo AB Fungerande prototyp. Utveckla prototyp enligt 
kravspecifikation som listar 
överenskomna funktionaliteter. 

Opponent -  Läsa en färdigskriven 
rapport. 

Leverera färdigskriven rapport innan 
uppsatt datum för opponering.  

Ingenjörer - Få inblick i den tekniska 
lösningen och bli 
upplysta om det som 
fungerade respektive det 
som inte fungerade i 
applikationen.  

Utveckla applikationen och 
konstruera en vetenskaplig rapport 
med god struktur och trovärdiga 
källor.  
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7 Riskanalys 
ID Risk Förebyggande åtgärder Åtgärder vid riskutfall 

R1 Svårigheter att 
implementera 
önskade funktioner. 

Kontinuerlig 
informationssökning. 

Utnyttja handledning från 
tekniska experter. 

R2 Tidsbrist  Iterativt arbete där man 
prioriterar funktionaliteterna 
enligt MoSCoW metoden, 
checka av så att man arbetar 
enligt given tidsplan (GANTT 
schema). 

Prioritera viktigaste 
funktionerna och fokusera 
på dessa i första hand.  

R3 Applikationen 
bristfällig och icke 
användbar 

Iterativt arbete, checka av så att 
man arbetar enligt given 
tidsplan. Sprintdemo av 
applikation efter varje 
genomförd iteration. 

Ta fram en prototyp för 
designen med 
användarvänlighet i fokus. 
Alt. framtagning av 
webbapplikation. 

R4 Dålig UI/UX Kontakt med kursansvarig i 
UX-kurs/Användartester. 

Revidering av design. 

R5 Arbetet uppvisar 
bristande 
“självständighet”. 

Kontinuerlig 
informationssökning, öka 
kunskapen genom relevant 
kurslitteratur. 

Ta hjälp av handledaren 
för att styra projektet mot 
rätt riktning.  

R6 Rapporten saknar 
moment/innehåll/for
malia 

Checka av given kontrollista så 
att rapporten följer korrekt 
struktur. Skapa mall för 
rapporten så tidigt som möjligt. 

Revidering av rapport. 

R7 Förlust av dokument Lagra dokument på 
molntjänster. 
URL:https://sites.google.com/view/
titehexjobbht18  

Använd versionshantering 
för att få tillbaka den 
senaste versionen av 
dokumentet som är 
tillgängligt. 
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 Hög sannolikhet  

 
Liten 

påverkan 

   R2  
Stor 

påverkan  R1 R4  

  R7 R3, R5, R6 

 Låg sannolikhet  

8 Förändringsplan 
Stora förändringar som berör hela projektets karaktär diskuteras med         
uppdragsgivaren, akademin och projektgruppen. Dessa meddelas via e-post men         
diskuteras mer i detalj under ett möte. Skulle en sådan förändring inträffa, uppdateras             
relevanta dokument i syfte att återspegla de nya förutsättningarna.  
 
Vad gäller förändringar som har en mindre påverkan på projektets karaktär så            
diskuteras dessa främst inom projektgruppen, uppdragsgivaren kan komma att         
inkluderas i dessa diskussioner. De mindre förändringarna sker muntligt på plats           
och/eller via e-post eller annan dylik kommunikationskanal.  

9 Kostnadsplan 
Till detta projekt beräknas det att inga kostnader kommer att tillkomma. Detta på 
grund av att mjukvaran som kommer användas i projektet är kostnadsfri. Om en 
eventuell kostnad skulle tillkomma under projektets gång, diskuteras denna innan ett 
beslut tas och beroende på utfall revideras detta dokument.  

10 Dokumentplan 
Nedanstående tabell listar de dokument som kommer att användas, underhållas, 
granskas och levereras under projektets gång. 

 
Namn Leveransdatum Mottagare 
Projektdefinition 01/11/2018 Anders Sjögren, Projektgruppen, Etimo AB 
Kravspecifikation 29/10/2018 Etimo AB, Projektgruppen 
Arkitekturdokument 18/1/2019 Etimo AB, Projektgruppen 
Rapport 28/1/2019 Anders Sjögren, Ibrahim Orhan,Opponent 
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11 Rapport- och granskningsplan 
Nedanstående tabell listar syfte och tider för rapportering och granskning. 

 
Rapportering Syfte Tid 
Projektdefinition och 
abstract.  

Sätta ramarna för projektet.  V. 44 

Inledning och Bakgrund Granska att innehåll i rapporten 
håller kvalitet. 

V. 46 

Metod Granska att innehåll i rapporten 
håller kvalitet. 

V. 48  

Resultat Granska att innehåll i rapporten 
håller kvalitet. 

V. 50 

Diskussionsdel Granska att innehåll i rapporten 
håller kvalitet. 

V. 1 

Mittidsmöte Granska att innehåll i rapporten 
håller kvalitet. 

V. 51 

 

12 Appendix A - Referenser 
[1] Andersson, Niclas & Ekholm, Anders, 2002. Vetenskaplighet - Utvärdering av tre 
implementeringsprojekt inom IT Bygg & Fastighet 2002 

[2] Agile Business Consortium. 2014. The DSDM Agile Project Framework (2014 
Onwards). [ONLINE] Tillgänglig: 
https://www.agilebusiness.org/content/moscow-prioritisation . [Hämtad 2 november 
2018]. 

[3] KTH. Högskoleingenjör i Sverige [Powerpointpresentation på internet]. KTH; 
okänt år. [citerad 2018-10-30]. Hämtad från: 
https://www.kth.se/social/files/55e42cbef276545e43bc4da2/Ingenjör%20i%20Sverige
.pdf 
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1 Introduktion och projektets syfte 

1.1 Bakgrund 

Det finns idag ett större behov av sparande, långsiktiga såväl som kortsiktiga            
mål. Ser man till dagens bostadsmarknad och i synnerhet Stockholms län, är            
det svårt för unga vuxna att ta sig in på bostadsmarknaden då det krävs att               
man skall ha sparat ihop till en svindlande stor kontantinsats. Teknikens           
framfart har lett till ett ökat ha-begär hos konsumenten och befolkningen           
konsumerar mer prylar än aldrig förr. Dessa exempel är två av ett flertal             
andra faktorer som ligger till grund för idén bakom denna spar-applikation.  

1.2 Syfte 

Detta dokument är upprättat i syfte att i huvudsak sätta ramarna för projektets             
omfång. Genom att prioritera och fastslå applikationens vitala funktionaliteter,         
kan en tidsplan med dess tillhörande faser bestämmas. Centralt för detta           
dokument är även att förmedla utvecklarnas tankar och idéer i syfte att alla             
parter skall få en gemensam bild av hur applikationen skall se ut och bete sig. 

1.3 Mål 

Målet är kunna ta fram en applikation vars syfte är att kunna användas som              
en enkel prototyp vid demonstration för potentiella brukare/förvaltare.  

1.4 Effekt 

Om målen uppfylls vid införandet av sparapplikatonen är den förväntade          
effekten att man skall kunna vidareutveckla applikationen och få ut den på            
marknaden, det vill säga att Etimo får ett uppdrag hos kund att vidareutveckla             
applikationen. Vad gäller slutprodukten så är den förväntade effekten att man,           
på ett enkelt och kul sätt, kan öka sitt sparkapital och förverkliga sin dröm.  

1.5 Användare 

Applikationen riktar sig till de som vill spara pengar med hjälp av ett verktyg i               
mobilen.  
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2 Avgränsningar 

2.1 Lösning 

Lösningen skall vara en mobilapplikation som olika användare kan använda i 
syfte att spara pengar.  

2.2 Implementation 

Tänkt utvecklingsmiljö är Android Studio och lösningen kommer således att          
implementeras på Android-plattformen. Applikationen kommer huvudsakligen      
att vara skriven i Java.  

2.3 Externa kopplingar 

Applikationen skall eventuellt kopplas mot följande externa system: 
- Stöd för integrering mot externa API:er 
- Stöd för BankID e-legitimation 
- SQL databas  

3 Krav 

3.1 Funktionalitet 

Applikationens olika funktionaliteter och prioritet finns listade nedan, detta 
enligt MoSCoW-metoden. 

3.1.1 Must have 

Användaren skall kunna: 
- Skapa ett mål 
- Ange beloppet för målet 
- Utifrån olika alternativ, välja ett sätt att spara, ex. vis att spara 40 kr 

genom att skippa köp av takeaway-latte 
- Utefter angivna parametrar, få översiktsbild av sparplanen 

3.1.2 Should have 

Användaren borde kunna: 
- Skapa ett användarkonto och tillhörande funktionalitet (d.v.s. login, 

ändring av användaruppgifter m.m.) 
- Få peppande notiser 
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3.1.3 Could have 

Användaren skulle kunna: 
- Sortera målen utifrån diverse kategorier 
- Dela mål med andra användare (gemensamma mål) 
- Få inspiration till sparande via tipsbank 
- Upprätta budget  
- Se applikationens olika samlade rabatter (samarbete med olika företag) 
- Stöd för att ladda upp bilder från enhetens bildbibliotek 

3.1.4 Won’t have (this time) 
Funktionalitet kring transaktioner kommer inte att implementeras under detta         
projekt. Applikationen kommer således inte heller ha stöd för upprättning av           
transaktionskonto. 

3.2 Användargränssnitt 

Grafiskt gränssnitt där användaren, med hjälp av en touchskärm kan          
interagera med applikationen. Språket i gränssnittet skall vara svenska.  

 

Figur 1: Enkel design för att illustrera hur gränssnittet skulle kunna se ut. 
Observera att detta endast är ett “skelett”. 
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3.3 Användbarhet 

Applikationen skall utvecklas i enlighet med Jakobs Nielsens 10 
grundläggande principerna för god användargränsnitt [1]: 

- Användaren skall alltid kunna förstå vad som pågår, applikationen ska 
därför alltid uppdatera användaren av dess status. Detta via lämplig 
feedback inom rimlig tid. 

- Applikationen skall vara designad så att den talar användarens språk, 
d.v.s. att applikationen använder fraser och koncept som användaren 
förstår sig på istället för användning av tekniska termer e.d. 

- Applikationen skall ha stöd för att ångra händelser/operationer. 
- Gränssnittet skall följa plattforms konventioner. 
- Applikationen skall vara designad för att undvika att problem uppstår. 
- Denna skall varna användaren vid ev. operationer som kan ha 

oönskade effekter. 
- Operationer och ikoner/symboler skall vara synliga och igenkännbara i 

syfte att minimera användarens “arbetsminne”.  
- Frekventa operationer skall kunna utföras snabbt och utan vidare 

krångel.  
- Applikationen skall ha en estetisk och minimalistisk design, d.v.s. att 

gränssnittet endast innehåller relevant information. 
- Det skall finnas någon slags dokumentation och hjälp-sektion nära till 

hands. 

3.4 Felhantering 

Felhantering och dess lösningskrav beskrivs nedan och utefter de vitala 
funktionerna (must have-funktionerna). 

- Obligatoriska fält ej ifyllda. Detta korrigeras genom att applikationen 
upplyser användaren, åtgärd krävs från användarens sida innan denne 
kan gå vidare. 

- Felaktigt format på ifyllt fält. Samma åtgärd som ovan. 

3.5 Data 

- Procentsatser skall vara i heltal och inte sträcka sig över 100. 
- Mängder skall anges i heltal. 

3.6 Säkerhet 

- Ev. lösenord lagras i krypterat format. 
- Förebyggande åtgärder för att motverka Cross-Site Scripting. 
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4 Dokumentation 
Nedan följer lista på de dokument som kommer att upprättas i samband med             
denna applikation: 

- En systemarkitektur upprättas för att man enkelt skall kunna få en           
överblick av systemets delar. 

- Versionshantering hanteras m.h.a. ett Git-repository.  
- Read me på hur man startar och använder systemet i syfte att            

underlätta vid eventuell vidareutveckling av applikationen. 

5 Osäkerhet och risker  
 

ID Risk Förebyggande 
åtgärder 

Åtgärder vid riskutfall 

R1 Svårigheter att 
implementera 
önskade 
funktioner 

Kontinuerlig 
informationssökning 

Utnyttja handledning från 
tekniska experter 

R2 Tidsbrist Iterativt arbete, checka 
av så att man arbetar 
enligt given tidsplan 

Prioritera viktigaste 
funktionerna och fokusera 
på dessa i första hand 

R3 Applikationen 
bristfällig och 
icke 
användbar 

Iterativt arbete, checka 
av så att man arbetar 
enligt given tidsplan 

Ta fram en prototyp för 
designen med 
användarvänlighet i fokus. 
Alt. framtagning av 
webbapplikation. 

R4 Dålig UI/UX Kontakt med 
kursansvarig i UX-kurs 

Revidering av design 
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 Hög sannolikhet  

 
Liten 

påverkan 

   R2  
Stor 

påverkan  R1 R4  

   R3 

 Låg sannolikhet  
 

6 Tidsuppskattning 
Projektets omfattning är totalt 10 veckor, då detta projekt utförs i en grupp om              
två personer beräknas det totala arbetade timmarna att uppgå till 800 h (400             
h/person). Eftersom detta projekt omfattas två moment (framtagning av en          
akademisk rapport samt framtagning av en teknisk lösning), så kommer dessa           
timmar att fördelas mellan de båda delarna.  

7 Appendix A - Referenser 
[1] Nielsen J. 10 Usability Heuristics for User Interface Design. [Online]. 
[citerad 2018-10-02]. Hämtad från: 
https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/ 
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Bilaga C

Arkitektur sparapplikation

Följande arkitekturmodeller har som syfte att illustrera applikationens
arkitektur vid olika användningsfall. Modellerna ger en illustrativ be-
skrivning av hur applikationen är konstruerad i kod och kan användas
för att få en snabb förståelse av hur de olika klasserna och metoderna
samverkar när en viss operation utförs.
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Bilaga D

Menymodell

113



Bilaga E

Använda ikoner och bakgrunds-
bild

Figur E.1: Icons made by Freepik from www.flaticon.com

Figur E.2: Icon made by pongsakornRed from www.flaticon.com

Figur E.3: Photo by Jeremy Bishop from www.unsplash.com

114
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