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Abstract
Det här är ett examensarbete som avhandlar ämnet privatekonomi 
och unga, i detta abete definieras unga som personer mellan 
16 - 21 år. Arbetet har utförs med kvalitativa och kvantitativa 
undersökningsmetoder. Samarbetspartners i projektet är 
Malgomajskolan i Vilhelmina, Dragonskolan i Umeå samt Järfälla 
Gymnasium i Järfälla. 

Resultatet är ett mobilt gränssnitt som hanterar och visualiserar 
tillgångar, sparande och betalningar med ambitionen att öka 
engagemanget och inspirationen kring ämnet privatekonomi. 

English abstract

This is a degreework that touches the subject of matters of personal 
finance for young people, in this thesis young persons is defined 
as people aged 16 -2. This thesis has been carried out with both 
qualitative and quantitative research methods. Collaboration partners 
are Malgomajskolan in Vilhelmina, Dragonskolan in Umeå and Järfälla 
Gymnasium in Järfälla, all located in Sweden. 

The result is a mobile application that handles and visualises assets, 
savings and payments with the aspiration of increasing engagement 
and sense of inspiration for personal finance.
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”Varje ung man och kvinna, som 
går ut i livet, möter där en 
mängd svårigheter av olika slag, 
som det gäller att på bästa sätt 
övervinna. Inte minst brukar de 
inställa sig på det ekonomiska 
området. Varhelst man hamnar, 
tvingas man mer eller mindre att 
ta hand om och bemästra sin egen 
ekonomi. Den som inte besitter 
tillräckliga kunskaper om hur 
detta skall gå till, står sig 
ganska slätt. Han kommer förr 
eller senare i svårigheter, 
som kan bli till obotlig skada 
för både honom själv och hans 
familj.”1  

Ovan är ett citat ur boken Hemkunskap 
för realskolan av Ebba Virgin och Orvar 
Josephsson, publicerad 1954 och är lika 
aktuellt idag som det var då. År  2011 blev 
undervisning i privatekonomi en obligatorisk 
del av läroplanen i den svenska skolan. Trots 
detta kunde Intrum i september 2019 delge 
resultatet av en undersökning där varannan 
person i åldern 22-24 ansåg att skolan 
misslyckats med att lära ut ekonomi så att en 
klarar sig som vuxen.2  

Hur ska en klara sig 
som vuxen?

 1 Virgin & Josephsson. Hemkunskap för realskolan. 1954.
 2 Bolander, Hans. Ungas kunskap om ekonomi ”skrämmande 
låg”. Dagens Industri. 2019.
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Varför, trots att privatekonomi är en del av 
läroplanen sedan 2011, anser sig så många 
unga inte ha tillräckliga kunskaper inom 
området? Med följdfrågan om det verkligen är 
praktiska sakkunskaper som gör det möjligt 
att leva ett långsiktigt stabilt privatekonomiskt 
liv? 

Om en ung person vet exakt vad ett lån 
utan säkerhet är och hur det fungerar, men 
ändå väljer att teckna det, vad säger det om 
sakkunskapens egentliga värde? 
Med detta som bakgrund har jag valt att 
titta närmare på värderingar, känslor och 
inställning till privatekonomi hos unga. Min 
avsikt är att med denna infallsvinkel skapa 
något nytt inom området privatekonomi som 
utgår från individen och vetskapen att vi inte 
alltid agerar i linje med det vi ”vet”.  

Designproblem
Hur kan jag med design öka unga människors 
engagemang i sin samtida och framtida 
ekonomi?

Målgrupp
Unga personer boendes i Sverige strax över 
eller under myndighetsålder, som jag i detta 
projekt definierat 16 - 21 år gamla.
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Process & Metodval

Samarbetspartners

I arbetet har jag använt mig av ett urval av 
undersökningsmetoder: artikel-, litteratur- och 
text-studier, enkätundersökning, probes3, 
observationer, intervjuer och workshops. 

Huvudfokus i processen har vart de mer 
kvalitativa undersökningsmetoderna. 
Textmaterial jag har studerat har rört sig inom 
områdena sociologi, ekonomi och design. Tidplan

Se bilaga 1

Mål
Att bidra med en lösning som inspirerar 
människor att leva ett mer medvetet 
privatekonomiskt liv. Lösningen är primärt för 
min valda målgrupp, med förhoppningen att 
den är applicerbar även för personer utanför 
målgruppen. 

Syfte
Att bidra till att fler människor kan leva sina liv 
friare och undvika de problem som följer en 
utmanande privatekonomisk situation. 

Kontaktperson, Thomas Brännström
Dragonskolan, Umeå

Kontaktperson, Jennie Sydlén
Malgomajskolan, Vilhelmina

Kontaktpersoner, Annamaria Forsberg & 
Linda Svanberg

Järfälla Gymnasium, Järfälla

3 Gaver, Dunne och Pacenti. Cultural Probes. Interactions. 1999

Avgränsningar
Jag kommer att fokusera på unga människor 
i Sverige. Undantaget är litteratur och 
textstudier, där jag inte kommer att avgränsa 
mig till en viss geografisk region. Huvudfokus 
kommer att vara relationen, värderingar 
och känslor kring privatekonomi snarare än 
praktiska kunskaper. 
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Enkäten ”Jag och privatekonomi”
Jag kommer i denna text att presentera ett 
urval av slutsatser från enkäten. För att läsa 
svaren som ligger till grund för slutsatserna, 
se bilaga 1. 

Majoriteten av de tillfrågade har egna pengar 
att röra sig med, vanligast är att de har 
mellan 1000 – 3000 kr att röra sig med. De 
allra flesta värderar att ha tillgång till egna 
pengar. Anledningen till varför är att en får 
mer möjlighet att själv bestämma  hur en vill 
spendera pengarna. Det absolut vanligaste 
sättet att hålla koll på sina pengar bland de 
tillfrågade är att kolla sitt saldo, vissa gör det 
flertalet gånger dagligen. 

Det är väldigt olika om en pratar ekonomi med 
vänner eller familj, av de tillfrågade uppger 
hela 29 % att de inte pratar ekonomi med 
någon. 

Hur känner unga inför privatekonomi?

”Nej för jag skäms över att jag 
inte har pengar själv”

”Nej, men jag skulle vilja”

På frågan om de känner sig oroade över sin 
ekonomi svarade hela 57% att de oroar sig 
över sin privatekonomi. Anledningen till varför 
är olika, men flera uttrycker att de känner att 
de inte har koll på sitt spenderande och att det 
ofta blir mer utgifter än vad de tänkt sig. 

”Att jag lever för dyrt och att 
jag inte kommer att lyckas lära 
mig att spara som ”vuxen”...”

En dag på gymnasiet
Jag spenderade en dag på plats hos en 
av mina samarbetsklasser, jag deltog på 
deras lektioner, käkade lunch med dom i 
deras matsal och fick insyn i hur skollivet 
ter sig för en gymnasieklass i Sverige. Mina 
övergripande reflektioner från denna dag är att 
det i skolmiljön finns tillfällen då ekonomiska 
beslut sker. 

Vad som engagerade just denna klass mest 
under dagen var en gemensam affisch som 
var en viktig del av studentförberedelserna 
på skolan. Affischen är en samling bilder 

och texter som beskriver klassens resa mot 
studenten och görs som en gemensam 
aktivitet av respektive klasser som skall ta 
studenten. 
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Intervjuer
Totalt har jag genomfört fem djupintervjuer. 
Fyra av dessa är med personer i min primära 
målgrupp som jag fått kontakt med via 
min enkät. Den femte intervjun är med en 
tonårsförälder, anledningen till att jag valde 
att intervjua även en förälder är att jag ville få 
inblick i ett föräldraperspektiv om framförallt 
hur de såg på att kommunicera kring 
privatekonomi.

Sammantaget ger intervjuerna en bred bild 
av målgruppen, det är väldigt olika vilka 
motivationer & situationer personer i min 

målgrupp har. Överlag är engagemanget 
för den privata ekonomin hög bland mina 
intervjupersoner. Endast en person uttrycker 
ett direkt ointresse.
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Videoseminarium på YouTube
Initialt var det i projektet planerat för 
två workshops på plats hos mina 
samarbetsskolor, i och med omständigheterna 
våren 2020 blev det istället workshops via 
distans, med YouTube som plattform.4

4 Modin, Lisa. Workshop – idégenerering. YouTube. 2020. 

Som en del av förberedelsen distribuerades 
det ut Probe-kits till samtliga deltagare 
ca två veckor innan workshopen skulle 
ske, se bilaga nr 3. Fokus för workshopen 
var idégenereringsövningar och personlig 
reflektion. 

Här delades en komprimerad version av 
Proben ut ca två veckor innan workshopen, se 
bilaga 4. 

Fokus för denna workshop var idégenerering 
samt visualisering. 

Workshop - Skola I Workshop - Skola II

Resultat
En mängd idéer om sätt att uppmuntra 
minskad konsumtion samt möjlighet att 
definiera sina egna framtidsdrömmar, 
ekonomiska och icke ekonomiska sådana. 

Resultat
Visualiseringar och beskrivningar om hur ett 
köp kan försvåras. 

Totalt omfattar seminariet 26 videor, 
uppdelade i två olika serier som är anpassade 
för den specifika skolan. Totalt har videorna 
471 visningar (hämtat 20.04.28).
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Vad säger andra om privatekonomi?
Jag har fördjupat mig i artiklar och böcker inom ekonomi och sociologi. Jag kommer att 
presentera ett urval av dessa som haft betydelse för projektet med titel, upphovspersoner 
samt en personlig reflektion. 

Studien tittar på pengars betydelse i familjer och konstaterar att pengar tillskrivs olika 
betydelser, antingen utifrån hur de är intjänade eller vad pengarna avses vara till för. Nyman 
hänvisar också till forskning som visar att denna differentiering innebär att vi laddar pengar 
med olika kulturella och moraliska betydelser. 

The social nature of money: Meanings of money in Swedish families, 
av Charlott Nyman

Om vi utgår från att vi kan tillskriva pengar större betydelse om de blir tilldelade en viss 
”märkning” kan vi nyttja det till något positivt? 

Reflektion

Husz redovisar att drömmande pekats ut som själva drivkraften bakom människors 
konsumtion. Det är en sociologisk tolkning av konsumtion som en mental process driven av 
just drömmar, förhoppningar, och ibland drömmen om ett annat jag.  Dessa drömmar om 
konsumtion har vart kulturellt betydelsefulla. 

Drömmars värde – varuhus och lotteri i svensk konsumtionskultur 1897 – 
1939, av Orzi Husz

Om drömmande och förhoppningar är en drivkraft bakom konsumtion, kan drömmar 
och förhoppningar bli en lika stark drivkraft för andra ekonomiska handlingar, exempelvis 
sparande?  

Reflektion

”För dagens människor är konsumtion en vardagsrutin. Vi 
handlar mat, tidningar och betalar elräkningen. I vissa fall 
känns konsumtionen som en börda, eller helt enkelt som en 
nödvändighet; i vissa fall finner vi nöje i att konsumera. Även 
konsumtionsdrömmar är för oss en självklarhet. Det finns saker vi 
längtar efter att äga”
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Betalningssmärta, så heter det när vi upplever sorgsenhet eller obehag i samband med att vi 
betalar för någonting. Denna betalningssmärta kan påverka vår upplevelse av köpet, många 
gånger kan betalningssmärtan göra vår upplevelse av köpet mindre njutbar. Samtidigt finns 
många betalmedel som kreditkort, faktura, presentkort med flera som påverkar vår upplevelse 
av betalningssmärta.  

Pengar är bärare av ett värde, de är i sig själva inte värda någonting hävdar författarna. Värdet 
av pengar ligger i att vi med pengar kan byta till oss andra föremål eller tjänster. Författarna 
menar att när vi pratar om vad vi lägger våra pengar på är det lika viktigt att vara prata om 
alternativkostnaden, alltså vad väljer vi att avstå ifrån om vi spenderar här och nu? Författarna 
påpekar att det gör det svårt för oss att föreställa vilka konsekvenser de ekonomiska beslut vi 
tar idag har för vår framtid. 

Pengar på hjärnan – feltänk, fallgropar och smartare strategier av Dan 
Ariely och Jeff Kreisler

Hur kan betalningssmärtan användas för att påverka en handling? Går det att förkroppsliga 
alternativkostnader i den stunden en person tar ett ekonomiskt beslut, och om det gick att 
förkroppsliga, skulle det göra någon skillnad för vilka beslut vi tar? 

Reflektion

Foto av Jonas Leupe på Unsplash
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För att organisera en del av insikterna från researchen jobbade jag fram personas. Jag 
arbetade fram totalt fyra stycken som representerar karaktärsdrag, inställning och värderingar 
jag identifierat som gemensamma nämnare för personer i min undersökningsgrupp. Samtliga 
personas går att se i bilaga nr 6, nedan är de personas jag valde att arbeta vidare med i det 
fortsatta designarbetet. 

Designsprint

Sammy sparar mycket av sin inkomst och drömmer 
om ett hus med ett RIKTIGT stort garage där alla 
fordon får plats. Sammy pratar sällan om pengar, så 
det är ingen som riktigt vet hur mycket han sparat 
hittills. 

Den enda gången Sammy pratar pengar är när han 
och polarna tycker bränslet är dyrt. Det mesta av 
pengarna han inte sparar går till bränsle, vilket är 
trist ibland om pengarna för bränsle tar slut, då kan 
det hända att han ”lånar” från sitt sparkonto. 

Olga gillar snygga kläder och att käka mat med 
kompisar, både fika och lunch ibland för skolmaten är 
sådär. Ibland pratar hon med kompisar om ekonomi, 
hon kan bli orolig om hon handlar mer än hon tänkt.  

Hon söker extrajobb för att inte behöva be mamma 
om pengar. Olga tittar ofta på sitt saldo för att hålla 
koll. Olga sparar 250 kr/mån för att ta körkort och 
hittills har hon sparat ihop 3000kr

Sammy

Olga

18 år
Samhälle i Sveriges Inland
Går på gymnasiet + Extrajobb
3 000 kr / mån

17 år
Förort till större stad
Går på gymnasiet
1 900 kr / mån
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Designmöjligheter

Kan vi genom att binda samman transaktioner 
med minnen och intentioner förändra synen 
på pengarnas värde? Får dom ett större 
värde om vi märker dom med anledningen 
till varför vi sparade dom till att börja med? I 
denna idé lägger användarent till bild, ljud eller 
textmaterial till den enskilda transaktionen 
till sparkontot. Att märka transaktionen på 
detta sätt skulle kunna öka värdet ytterligare 
och eventuellt hjälpa användaren att vara mer 
uthållig i sitt långisktiga sparande. 

De områden för utveckling jag kommit fram 
till genom researchen är: kommunikation 
med familj och vänner kring privatekonomi, 
det långsiktiga sparandet, förståelsen för 
hur ekonomiska beslut påverkar individen 
samt betalningen som handling. Nedan följer 
konceptidéer utifrån valda områden.

1. Långsiktigt sparande

Det långsiktiga 
sparandet, Förståelsen 
för ekonomiska beslut

Konceptidéer
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Kan vi genom att införa kontant-logik i 
mobila betalningar skapa mer medvetenhet 
kring hur mycket vi spenderar och vad vi har 
kvar? Många personer tycker att det är svårt 
att greppa pengars egentliga värde när de 
existerar i form av plastkort och siffror på en 
skärm. I det här lösningsförslaget blir den 
mobila betalningen en mer medveten handling 
där personen som köper något aktivt måste 
engagera sig i betalningen. Exempelvis genom 
att svepa fram rätt belopp, och få mer tid att 
tänka igenom vad det kostar samt att få en 
mer greppbar visualisering av vad som händer 
på kontot. 

2. Den mobila betalningen

Förståelsen för 
ekonomiska beslut, 
Betalningen som 
handling



Familjen spelar en central roll för varje enskild 
persons socialisering, och den ekonomiska 
socialisering är inget undantag!5  I denna 
idé föreställer jag mig ett kit med olika 
komponenter som hjälper den enskilda 
familjen att samtala kring ekonomiska frågor 
för att  skapa transparens och förståelse för 
ekonomins betydelse i familjen. 

3. Familjens samtals-kit

Kommunikation med 
vänner och familj 
kring privatekonomi

 5 Kagotho, N, P Nabunya, F Ssewamala, EN Mwangi, & G 
Njenga. The role of family financial socialization and financial 
management skills on youth saving behavior.  Journal of Adole-
scence. 2017.  

12
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Den här idén handlar om att inspirera 
långsiktigt sparande genom att skapa en 
virtuell miljö där drömmen personen har 
succesivt förkroppsligas i linje med det 
ökande sparandet, i en form som är unik för 
den personen. 

4. Materialisera sparande

Det långsiktiga 
sparandet

Valda koncept
Jag utvärderade de olika konceptinriktningarna med hjälp av resultaten av enkäten, 
intervjuerna samt mina valda personas.  Med hänsyn till det valde jag att arbeta vidare med 
konceptidé 1 och 2 som skulle kunna hjälpa på de områden som flest i min målgrupp uppgett 
som problematiska: att inte kunna vara uthålliga i sitt sparande samt att de känner att de 
många gånger spenderar mer än vad de tänkt eller vill. Jag valde således bort att titta djupare 
på koncept 3 & 4. För att knyta ihop idéerna 1 & 2 behövdes en länk dom emellan, jag valde då 
att lägga till  en ekonomisk översikt som brygga. 
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Vad finns idag?
Applikationer | Tjänster 

Översiktssidor fokuserar på summor, kontonummer och i 
vissa fall kommande händelser. Det finns inte i dessa fall 
några ytterligare visualiseringar av pengarna, utan fokus är 
på siffrorna. Generellt är det mycket vitt och andra dämpade 
färger.

Översikter

Har en central roll i min målgrupps nuvarande hantering 
av sin ekonomi och tar också en relativt central plats i de 
ekonomiappar som jag tittat på. 

Det finns ofta en genväg till att snabbt kolla sado och när 
saldo redovisas är det med stora tydliga siffror. 

Saldo
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De applikationer som jag tittat 
på är olika på det sättet att 
det finns olika typer av konton 
samt att de visualiseras på 
olika sätt, det är i flera fall en 
klassisk spargris som symbol 
för sparandet och många 
banker fokuserar på konton 
för konkreta sparmål så som 
”resekonto”, ”bilkonto” med 
flera.

Vissa applikationer ger 
användaren möjlighet att själv 
lägga till en bild. 

Sparkonton
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Idag finns en mängd olika sätt att genomföra en mobil betalning i fysisk butik, lösningar som 
finns tillgängliga idag i Sverige är bland annat banker som är anslutna till Apple Pay, Samsung 
Pay eller Android Pay. Dessa tjänster finns tillgängliga för olika enheter, exempelvis mobil och 
smartklockor. Även andra aktörer tillhandahar mobila betalingar, exempelvis Ica som har en 
mobil betalningsfunktion integrerad i sin applikation Ica handla. 

Gemensamt för samtliga mobila betalningar i fysisk butik är att det krävs få handlingar för 
att genomföra betalningen. Användaren blippar terminalen och sedan godkänner användaren 
beloppet, vilket sätt betalningen godkänns på är olika beroende på vilket belopp som avses 
samt vilken teknik användarens telefon tillåter. Exempelvis kan användaren godkänna med 
fingeravtryck och face id. 

Mobila betalningar

Bild på Nordea mobil betalning på via Apple Pay https://www.
99mac.se/artikel/11503

Bild på Ica Handla mobila betallösning https://www.ica.se/
ImageVaultFiles/id_123219/cf_1829/5_F-lj-instruktionerna.jpg

Intrycket av de applikationer och tjänster jag studerat under researchen är att de generellt 
är väldigt snarlika i vilken information som visas och på vilket sätt. Detta ser jag som en klar 
utvecklingsmöjlighet jag borde ta vara på i mitt designförslag. Det är få applikationer som ger 
möjligheter till individanpassning  vilket också är något som jag vill få med i mitt designförslag. 

Jag har studerat ytterligare applikationer, dessa är ett urval som visar de  visar de generella 
dragen jag iakttagit. 

Sammanfattning
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Konceptutveckling

De valda områdena är den mobila betalningen, det långsiktigta sparandet och den ekonomiska 
översikten för att knyta ihop designförslaget. I arbetet med att utveckla de specifika delarna 
av systemet arbetade jag med wireframes i flera steg för att utveckla funktionerna och för att 
verifiera designförslag med användare..

Utveckling av funktionerna

I utvecklingen av denna del var fokus på att hjälpa användaren att vara uthållig och att 
understödja mer medvetna beslut, framförallt i handlingen av att ta ut pengar från kontot. Min 
teori var att om personen kände ett större emotionellt värde kring varje insättning så skulle det 
kännas svårare att ta ut pengarna. Jag arbetade också med språket för att förstärka känslan 
av att en kompromissade med sin tänkta framtid.vid eventuellt uttag.  

Det långsiktiga sparandet

Jag utvecklade en övergripande systemkarta och gjorde efter det nedslag i utvalda  processer, 
se bilaga 6 för bild på kartan. 

”Neä! Shit det känns verkligen skitjobbigt”

”Det känns inte bra när jag trycker på ”remove from my future” det 
blir som att jag ja... tar bort från min framtid”

Reaktioner i användartest där användaren tar ut pengar från det långsiktiga sparandet.
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I utvecklingen av denna del var fokus på att synliggöra vad som sker vid en betalning samt 
att ge användaren möjlighet att reflektera över detta i realtid. Jag arbetade med att på ett 
rättvisande sätt få användare att känna betalningssmärta vid stunden för själva betalningen. 
Jag tog fram tre förslag för användartest. För att se hela flödena, se bilaga 7. 

I detta förslag visas användarens tillgångar på skärmen 
som faktiska kontanter, användaren måste räkna upp det 
exakta beloppet att betala genom att trycka på motsvarande 
kontanter på skärmen. Förfarandet tar lång tid och det blir 
tydligt att pengar fösvinner eftersom de tar mindre fysisk 
plats på skärmen allteftersom användaren räknar upp 
beloppet. 

Reaktioner i användartest:

I detta förslag visas beloppet att betala på samma sätt 
som i föregående. För att synliggöra vad som händer på 
användarens konto finns en barometer som animeras ner 
när användaren väljer att trycka på ”Yes”.

Reaktioner i användartest:

Den mobila betalningen

1. ”Digitala kontanter”

2. ”Barometer”

”Mindre jobbigt än den första!”

”Det är drygt att behöva räkna upp allt 
och drygt att det försvinner massa”

”Pengarna är små och svåra att träffa”

”Jag gillar när den där stapeln blir större 
igen när jag trycker på avbryt”
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Att betala visas som i föregående förslag. I detta förslag 
krävs lite interaktion från användaren för att genomföra 
betalningen, det är mer att förslaget visar vad som händer 
med användarens tillgångar och kräver att användaren 
behåller fokus på skärmen för att se vad som händer. 

Reaktioner i användartest:

3. ”Ny balans”

När jag utvärderade resultaten av användartesten var det viktigt att hitta en balans 
mellan nivån på ansträngning för användaren samt vilken effekt de olika förslagen hade. 
Målet med denna lösning är att medvetandegöra och att skapa en rättvisande känsla av 
betalningssmärta. Därför uteslöt jag förslag 3, och arbetade vidare med att hitta en mellanväg 
mellan förslag 1 & 2. 

Avvägning: Effekt och Ansträngning

”Minst jobbig av allihopa, det gick väldigt 
fort”

”Jag förstår inte riktigt vad den gör 
först”



Målet med den ekonomiska översikten är att visualisera händelser och att ge en rättvisande 
bild över nuläget. Med denna del av designförslaget arbetade jag med wireframes och 
skisser för att få fram hur en översikt skulle kunna se ut som väsentligt skiljde sig från de 
som finns idag. Varför jag valde att arbeta med skiss och digitala wireframes var för att jag 

Det ekonomiska översikten

”Jag gillar att det är färgglatt och 
det känns annorlunda”

”Det är bra att det syns att jag satt 
in pengar på sparkontot!”
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kände att det digitala verktyget gjorde att det blev 
vissa begränsningar i hur jag kunde visualisera snabbt 
och ”fritt”. Jag utvärderade idéerna tillsammans 
med användare genom att visa wireframes och 
skissförslagen.

Reaktioner från användare:



Se bilaga 8 för detaljer om färger & typsnitt

Ärlig.Visuell.Ungdomlig
Klara färger, kontraster, lätthet, detaljrikedom
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Systemets utseende
Moodboard



Se bilaga 8 för detaljer om färger & typsnitt

Ärlig.Visuell.Ungdomlig
Mjuka radier, Luftighet, hierarki, lekfullhet
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Styleboard
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Formarbete
Utifrån moodboard och värdeord jobbade jag iterativt med att utveckla applikationens 
utseende. Nedan är ett urval av processen. För att se samtliga wireframes i mitt formarbete se 
bilaga 9. 

Den sista bilden har också itererats ett antal gånger för att komma fram till mitt slutgiltiga 
designförslag som kommer att presenteras härnäst. 
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Visualiserar din ekonomi
Resultatet av mitt arbete är Monto, en mobil 
banktjänst med fokus på medvetenhet, 
inspiration samt visualisering av värden. Dina 
tillgångar är inte längre endast en samling 
siffror, det är en visuell upplevelse som gör din 
privatekonomi mer greppbar. 

Monto har tagit ett nytt grepp på det 
långsiktiga sparandet, den vedertagna 
”kontoöversiken” samt på den mobila 
betalningen. 

Syftet är att öka engagemanget hos den 
enskilda användaren samt att öka förståelsen 
för konsekvenserna av ens ekonomiska 
beslut. 

Resultatet kommer att presenteras nedan och 
är uppdelat enligt rubrikerna Basen, Monto 
Pay och Framtidsrummet.

Monto
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Basen

Basen är hemmalägret i Monto, det är en översikt av nuläget där användaren ser samtliga sina 
tillgångar. Vad som är unikt för Monto är att tillgångarna presenteras i mer än siffror. Målet 
med basen är att ge en mer greppbar bild över händelser och hur dessa påverkar varandra. 

Mer än ”kolla saldo”
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Basens uppbyggnad

Siffrorna utgår från 
innevarande månad 
till nutid.

Bergen är en visuell 
representation av 
tillgångarna på de 
olika kontotyperna. 
De har samma 
färg som de olika 
utrymmestyperna.

Staplarna motsvarar 
pengar in och pengar 
ut. Pengar ut växer 
allteftersom utgifter 
tillkommer.

Framtidsrummet tar 
stor plats visuellt och 
visar antalet visionerSpenderarutrymme 

och buffertutrymme 
är transaktionskonton 
och tillgångarna 
presenteras i faktiska 
siffror

Kortsiktiga målkonton 
där tillgångarna 
presenteras i ”procent 
uppnått”

Bergen
Syftet med bergen är att visualisera tillgångar 
så att de går att jämföra med varandra, 
att upptäcka obalanser och att få en mer 
greppbar visualisering av händelser än att 
siffror bara ökar eller minskari antal.

Till höger visar Framtidsberget att tillgångar 
har minskat i det utrymmet, samtdigt som 
inkomsstapeln indikerar att pengar tillkommit 
från Framtidskontot.  
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Basen är unik för varje
 användare
I Monto är det möjligt att anpassa 
färgschemat vilket skapar ett unikt 
utseende som går att förändra och 
skapar en mer levande känsla.  
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Monto Pay

När en betalning genomförs idag genom Swish, bankkort eller andra mobila betallösningar är 
vad som händer bakom betalningen i princip osynligt. Vi ser inte vad som händer med våra 
tillgångar och utrymmet att reflektera är väldigt kort i och med att transaktionen sker oerhört 
fort.  Monto Pay är den mobila betalningen designad för att synliggöra vad som händer med 
dina tillgångar samtidigt som det krävs aktiv närvaro av användaren.

Den medvetna mobilbetalningen
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Att betala med Monto Pay

Användaren blippar mobilen 

mot terminalen, beloppet att 

betala syns uppe i cirkeln och 

användaren ser hur mycket den 

har på sitt spenderarutrymme. 

För att betala drar användaren 

fingret från spenderarutrymmet 

till cirkeln. 

Beloppet minskar simultant i 

spenderarutrymmet samtidigt 

som siluetten av berget blir 

mindre. 

1. 2. 3.
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4. 5 a. 5 b.

För att överföra hela beloppet 

måste personen sedan göra en 

nedåtrörelse på berget, som då 

minskar samtidigt som cirkeln 

fylls upp. Användaren får nu 

bekräfta eller avbryta köpet.

Användaren bekräftar köpet. 

Siluetten av berget animeras ner 

och ett textmeddelande som 

bekräftar att köpet är genomfört 

visas. Vad som hänt på kontot är 

tydligt.

Användaren avbryter köpet. 

Massan från cirkeln animeras 

ner till berget som växer tillbaka 

till sin ursprungliga storlek, ett 

textmeddelande bekräftar att 

köpet är avbrutet. 



Framtidsrummet

Kortsiktiga sparmål har fördelen att de oftast 
är konkreta, och när målet är tydligt upplever 
de flesta få problem med att nå målen. 

Det är skillnad när målet inte är väldefinierat 
och tidshorisonten är lång, då kan det 
vara svårt att hålla motivationen uppe och 
fingrarna borta från att använda sparpengarna 
till något mer konkret i nutid. Därför finns 
Framtidsrummet. 

Att koppla fler värden till sina tillgångar
I Framtidsrummet lägger användaren till  fler 
värden till sina tillgångar: material som bilder, 
text och röstmeddelanden. Detta för att fånga 
vad de tänkte i ögonblicket de la undan pengar 
till sina besparingar. 

De kallas ”visioner” och samlas i 
framtidsrummet som succesivt växer och 
blir till ett rum där användaren påminns om 
sina känslor, förhoppningar och ambitioner 
kopplade till sina tillgångar. 
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Aktivering av Framtidsrummet

Den här användaren har ännu 

inte aktiverat Framtidsrummet. 

Platsen upptas fortfarande på 

skärmen för att uppmuntra 

användare att aktivera utrymmet.

Vid aktivering får personen 

välja vilken färg den vill ha på 

Framtidsrummet.

Systemet berättar hur visionerna 

fungerar.

För att färdigställa aktiveringen 

behöver användaren göra en 

överföring till rummet. 

När användaren har bekräftat 

fylls utrymmet av visionen. 

Den här användaren väljer den 

lila färgen och utrymmet färgas. 
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När användaren aktiverat Framtidsrummet och 

återgår till Basen har ett Framtidsberg tillkommit 

och utgiftsstapeln visar att pengar har lagts till 

Framtiden. 

Över tid lägger användaren till fler visioner och 

siffran samt berget ökar i storlek på basen 

samtidigt som visioner skapat en vägg av 

material som användaren kan återbesöka och 

skapar förhoppningsvis en starkare relation till 

sparandet.
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Att ta nalla på framtiden

Om användaren vill ta ut 

pengar från Framtidsrummet 

är det också en handling som 

kräver mer aktiv närvaro och 

ställningstagande. 

Användaren väljer en vision som 

motsvarar den summan den vill 

ta ut. Visionen blir stor och täcker 

skärmen. Användaren trycker på  

knappen för att radera visionen 

och ta ut pengarna. 

Användaren får en chans 

till att bekräfta eller ångra 

borttagningen av visionen. 

Användaren bekräftar. 

Visonen försvinner från 

Framtisdsrummet och pengarna 

hamnar på spenderarutrymmet. 
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Argumentation för Monto
Monto är verktyget för ett medvetet och inspirerande ekonomiskt varande, med fokus på att 
inspirera en ung målgrupp. Med Monto blir transaktioner och dess påverkan på helheten tydlig 
för användaren. Den är anpassningsbar och förändras över tid tillsammans med användaren 
och ger stöd för att nå långsiktiga ekonomiska mål. 
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Reflektion
Överlag är jag väldigt glad och stolt över det arbete jag gjort, när jag 
valde ämne stod det mellan ett mer klassiskt industridesignprojekt 
och detta ämne. Jag gick på magkänslan och det har gett mig mycket 
engergi genom projektet vilket jag kommer att ta med mig. 

Utmaningar generellt har vart att hantera att jobba uteslutande 
hemifrån och inte ha direk tillgång till mina klasskompisar i studion. 
Det har vart lärorikt och utmanande, framförallt då jag förstått att 
studion i viss mån fungerar som en kontroll. Du kan jämföra dig med 
klasskompisat och handledare har mer möjlighet att ”spontant tita 
förbi” och hålla koll på dig och din process.

Att som examensprojekt för första gången ta sig an UX-design har 
vart spännande men också svårt då tid måste ägnas åt att första 
UX-designs process och uppbyggnad. Hade jag istället valt det mer 
klassiska industridesignprojektet tror jag att min process snabbare 
gått framåt i och med att det var mer bekant mark innan detta projekt. 

Vår något annorlunda arbetssituation år 2020 har också lärt 
mig att jag är anpassningsbar och har kapaciteten att hantera 
stora förändringar. Trots att min initiala process var beroende av 
att träffa min målgrupp fysiskt flertalet gånger, så har projektet 
kunnat genomföras på distans & via video med endast marginella 
förskjutningar i tid.  
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Bilageförteckning

Bilaga 1 - Tidplan
Bilaga 2 - Enkäten ”Jag och ekonomi” 
Bilaga 3 - Probe Skola I
Bilaga 4 - Förberedelse Skola II
Bilaga 5 - Personas
Bilaga 6 - Systemet
Bilaga 7 - Wireframes
Bilaga 8 - Färger & Typsnitt
BIlaga 9 - Formarbete
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Bilaga 1
Tidplan

Vecka 4 
Inledande möte med Thomas Brännström på Dragonskolan

Vecka 5
Handledning med Rise

Vecka 7
- Besökt Skola III, skickat ut enkät samt lämnat ut totalt 6 st 
probes. 
- Intervju med person från Facebook-enkäten

Vecka 8
Skicka probes till Skola I 

Research | Designsprint I

Vecka 10
- Analysera enkätsvar från ”Jag och Privatekonomi”
- Förbereda inför att medfölja på Skola II 
- Analysera intervjuer

Vecka 11
- Medfölja på Skola II 
- Återbesöka Skola III
- Hämta probes på Skola III
- Analysera probes

Vecka 12
- Designsprint 1
o Utifrån analys och bearbetning av data hitta touch points och 
infallsvinklar till designmöjligheter samt presentera dessa för 
Designpartner och handledare. 

Vecka 13
Workshop med Skola I 

Designsprint II

Vecka 14
Workshop med Skola II
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Vecka 15
Konkretisera och framställa digital och/eller fysisk prototyp

Konceptutveckling

Vecka 16
Konceptutveckling

Vecka 17
konceptutveckling

Vecka 18
Konceptutveckling

Färdigställande

Vecka 19
Färdigställa allt material, Färdigställa design och prototyp, förbe-
redelser slutpresentation och utställning

Vecka 20
Färdigställa allt material, Färdigställa design och prototyp, förbe-
redelser slutpresentation och utställning

Vecka 21
Färdigställa allt material, Färdigställa design och prototyp, förbe-
redelser slutpresentation och utställning
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Enkäten har distribuerats på interna kanaler på samtliga mina samarbetsskolor samt 
delats på min privata Facebook. Totalt var det 114 svarande.

Urval av frågor

Din ålder?
16 år  21
17 år  18
18 år  51
19 år  18
20 år  3
Ej uppgett 3
Totalt   114

Har du egna pengar att röra dig med?
Ja  104 
Nej   10
Totalt  114  

Ungefär hur mycket har du att röra dig med per månad?  
Vart kommer det pengarna ifrån? (114 svarande)
Studiebidrag   92
Jobb   65
Närstående  10
Totalt   167

Sparar du något av de pengarna?
Ja 87
Nej 17
Totalt 104

Är det viktigt för dig att ha egna pengar?
Ja   94
Nej  2
Osäker 5
Totalt   17

Nästan alla svarande ansåg att egna pengar var viktiga, de hade gemensamt att de 
uppgav själ som självständighet, frihet, att inte vara skyldig och kunna göra som en vill 
utan att behöva be någon om lov. 

Använder du någon app för din ekonomi? 
Av 96 svarande så var det 19 personer som uppgav att de inte använde någon app för 

Bilaga 2
Enkäten ”Jag och privatekonomi”
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sin ekonomi. I övrigt användes en eller flera appar. De allra flesta använder sin banks 
app, ett fåtal nämnde övriga ekonomi appar som swish, klarna och BankID. En person 
nämde att den använde kalkylatorn och en google kalkylark som ett sätt att sätta en 
budget. 

Banker 
Swedbank   37
Handelsbanken 14
Nordea app  9
Bank ospecificerad 5
Avanza   4
SEB   3
Nordea wallet 3
Länsförsäkringar 2
Ica Banken  1
Dreams  1
Totalt   79

Övriga  
Swish   5
Klarna   3
BankID  3
Google Kalkylark 1
Kalkylator  1
Totalt   13

Har du några privatekonomiska mål eller drömmar?
Ja  83
Nej  8
Vet inte 7
Total  98

Majoriteten av de svarande har drömmar eller mål med sin privatekonomi, en liten 
andel säger uttryckligen nej och en lika liten andel svarar i termer av ”vet ej” och ”inte 
direkt”. De flesta har också formulerat vad deras mål eller drömmar är, den enskilt 
mest nämnda drömmen/målet är någon form av eget boende: lägenhet, hus, hyra och 
köpa nämns allihop. Den andra mest nämnda drömmen är bil tätt följd av resa. Fyra 
personer nämner specifikt att de drömmer om att inte behöva ta lån. 

Boende   39
Bil    19
Resa    16
Övrigt    9
Körkort   7
Plugga   6
Ekonomiskt oberoende 6
Inte snåla   5
Ej lån    4
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Skoter   4
Sparande  2
Total   117

Hur håller du koll på dina pengar? 
I enkäten var den enskilt vanligaste strategin för att hålla koll på sina pengar att kol-
la saldo. Efter det var det någon form av budget.  Tredje vanligast var att kolla sina 
konton. Jag valde att hålla isär att kolla saldo och kolla konton då de svarande själva 
använde dessa benämningar, även om ”kolla saldo” och ”kolla kontot” i praktiken myck-
et väl kan vara samma handling. 

kollar saldo  48
Budget  21
Kollar konto  13
Flera konton  11
App   7
koll på utgifter 6
Kontanter  3
håller ej koll  3
Övrigt   3
handlar bara  2
Föräldrar  2
Summa  1
kortet slutar fungera 1
låter bli  1
Totalt   122

Är du någon gång orolig över din ekonomi?
Ja   65
Nej   48
Ej uppgett 1
Totalt   114

Om ja – varför? (Fritextsvar)
-När tiderna är trånga är oroande pengar konstant och utmattande.”
-Att de inte ska räcka om något oväntat händer
-Att det inte kommer räcka
-Att inte ha tillräckligt...
-Att jag lever för dyrt och att jag inte kommer lyckas lära mig spara som en ”vuxen”
-Att pengarna inte räcker till
-Beror lite vad man menar med ’orolig’, men jag kan ibland tycka att jag spenderar mer 
än vad jag borde. Samtidigt bor jag hemma och vet att jag får låna pengar av mina 
föräldrar om det skulle behövas, så oroligheten behöver inte vara så påtaglig.
-Den är liten
-Det kan vara svårt att balansera inköp och nöjen med sparande
-Eftersom att det är dyrt att köpa lägenhet & man kan tjäna så mycket pengar på att 
bara ha pengarna i fonder så att jag aldrig kommer våga använda mina pengar
-Eftersom att jag bara har studiebidraget att röra mig med så tar det slut ganska fort. 
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Vilket som leder till att jag i slutet av månaden kan ha ungefär 50kr kvar. 
-eftersom jag är 18 år jag har inte pengar och mina underbara föräldrar hjälper mig.
-eftersom pengarna inte räcker till och jag måste skaffa ett jobb men vågar aldrig ta 
tag i det
-Finns alltid en underliggande att något kommer gå snett men jag kan inte sätta fingret 
på vad det är.
-För att allt kostar dyr och det är svårt att spara. Dyr och köpa bostad. 
-För att ibland så tänker jag inte att spara.
-För att jag har ingen aning om jag sparar rätt :-)
-För att jag ibland spenderar pengar på mindre nödvändiga saker och är rädd att peng-
arna inte ska räcka.
-För att jag inte kan göra allt jag vill, då pengarna inte räcker.
-För att jag inte kan spara.
-För att jag inte ska kunna spara så mycket som jag vill tills efter gymnasiet. 
-För att jag måste få det lilla jag har att räcka till så mycket, det är inte alltid det går 
runt och vid sådana tillfällen blir jag orolig över vad som ska hända
-För att jag vill att mina pengar ska räcka till mer än de gör och att mitt studielån inte 
ska ta över mitt liv när jag tagit examen
-För att jag är rädd att det inte räcker till 
-För det har hänt att jag inte har råd med mat någon månad för jag inte har några 
pengaf
-för jag måste klara mig hela månaden
-För jag spenderar för mycket pengar på onödiga saker.
-Har ingen fast inkomst förutom studiebidrag
-Har inte så mycket inkomster och det är därmed svårare att hålla ekonomin i schack 
ibland. 
-Ibland kan det ske att mina utgifter är större än mina inkomster vilket skapar en krisig 
situation i slutet av månaden. 
-Ibland känns det som jag har dålig koll och spenderar pengar på saker jag inte behö-
ver. Det är inte något jag tänker på hela tiden dock men jag oroar mig ändå såklart
-Inte särskilt orolig, vill ibland bara ha mer koll på utgifter/inkomster
-Jag behöver kunna betala allt det nödvändiga (mat, hyra) och fortfarande ha pengar 
över att leva. 
-Jag gillar att ha en ”stabil” grund och när jag ser att det blivit mer utgifter än vad som 
kanske var tänkt kan jag bli lite orolig att jag måste ta från sparkonton eller liknande. 
Men det är inte någon stor oro över att allt kommer gå åt skogen. 
-Jag har ett kontrollbehov och när man har använt mer pengar än vad man brukar får 
jag lite panik även fast jag vet att det inte är någon fara
-Jag har själv samlat de och vill använda de till något vettigt och därför blir jag rädd om 
min ekonomi för att man stödjer sig alltid på sin ekonomi.
-Jag ser att alla mina kompisar har mycket pengar och de har även fonder som deras 
föräldrar har sparat pengar i varje månade ända sen de föddes. Det har inte jag och det 
känns inte så bra eftersom jag blir orolig att jag inte kommer ha råd med att t.ex. flytta 
hemifrån
-Jag tar alltid undan 500 varje månad för att kunna spara men jag tar alltid tillbaka 
minst 400 för att kunna spendera på saker och jag försöker att inte göra det men det 
händer utan tvekan varje månad
-Jag tar pengar från sparkontot varje månad
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-Jag är duktig på att spara i ett halvår sen spontan shoppar jag å handlar upp allt jag 
sparat så måste börja om igen. 
-Jobbigt å va pank
-Kan eventuellt grubbla över ifall jag kommer behöva ta framtida lån för studier, grubb-
lar över att jag måste spara mer pengar för att ta så få lån som möjligt i framtiden
-kan inte köra mycket trippel den här månaden:(
-Lite som en skidbacke, går utför jävligt fort
-Man har mer utgifter än inkomster
-Man vet inte hur mycket pengar man ska få och man vet inte riktigt vad som är det 
smartaste att lägga pengarna på
-Min lägga kostar 4000kr
-När det överstiger budget, vilket det gör ibland. Och vill helst inte behöva ta så mycket 
lån under framtida studier, känns jobbigt att ha skulder typ. Vill därför spara mycket. 
men det kommer jag nog behöva  ta ändå.
-när penniga ta slut å man jett köp en ny vattenpump ti skotern 
-Om jag inte får tillräckligt med jobb/om jag inte hinner jobba kommer jag inte få ihop 
de pengar jag behöver. Har dock mycket tid kvar innan jag slutar gymnasiet, och kan ju 
jobba i något år innan jag studerar vidare, så är inte jätteorolig.
-rädd att inte kunna utföra de grejer jag tycker om
-Staten tar mina pengar och har högriskaktier
-så att jag inte slösar pengar snabbt och på onödiga saker
-tex att oväntade saker ska hända så jag måste betala en stor summa eller liknande
-Tycker att jag inte har tillräcklligt med pengar. 
-Tycker bara det är jobbigt när jag spenderar mer än månad än jag tänkt och inte 
kunnat lägga undan något. Är en rätt snål/ekonomisk person och funderar alltid länge 
innan jag köper något (förutom gällande mat och nöjen där det går lite för lätt)
-utgifter som är oplanerade
-Vasaloppet vart mycket dyrt, skulle kunna skaffa stabilare extra-knäck
-Vill ha så pengar så att jag inte behöver vara orolig för att inte kunna köpa det jag vill 
-vill inte slösar för mycket pengar 
-Vill kunna klara mig när jag flyttar hemifrån 
-Är rädd att inte ha tillräckligt med pengar
-Är rädd att jag använt för mycket ibland eller lagt för mycket pengar på utemat

Pratar du privatekonomi med någon? (Fritextsvar)
-blir väl att man pratar om pengar nån gång nu å då
-Händer ibland, med kompisar - vi pratar om saldot
-Ibland
-Ibland
-Ibland
-Ibland 
-Ibland 
-Ibland med familj eller vänner
-Ibland med föräldrar eller vänner
-Ibland med kompisar
-Ibland med kompisar om var man ska investera pengar & om vi hittar någon guldgru-
va
-Ibland med mina föräldrar och kompisar.
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-Ibland med mina föräldrar.
-Ibland med olika personer
-Ibland med vänner
-Ibland när man spenderat mer pengar än vanligt.
-Ibland, kommer upp då och då men vänner och pojkvän
-Ibland, mest med familj och vänner.
-Ibland, tycker inte man ska snacka för mycket om pengar
-Ibland.
-Lite då och då, när det kommer upp som samtal, antingen med familjen eller kompisar
-Lite med min kille
-nej bara när jag gnäller på bensin priser eller att ammo e dyrt 
-Nja, ibland med min pojkvän. 
-Nja, ibland. När jag väl gör det så pratar jag med mina föräldrar, eftersom de är dom 
som egentligen har hand om mina pengar då jag inte är 18 än. Så om jag vill köpa nått 
online eller föra över pengar från mitt spar till mitt bankkort måste jag gå igenom dom.
-Nja, inte riktigt. Ibland händer det 
-familj,vänner
-Flera gånger med föräldrarna men annars inte
-ja
-Ja
-Ja de kan hända, någon gång i veckan
-Ja flera ggr i veckan med kompisar, blir ofta väldigt orolig för mina kompisars ekono-
mi och hur dem tänker. Har kompisar som jag inte vet hur dem ska klara sig i fram-
tiden med det ekonomiska sinnet dem har nu. Och vi är ändå 19 år. Man bör kunna 
hantera pengar nu och inte ha slut varje månad.
-ja flera gånger i veckan 
-ja flera gånger i veckan med kompisar
-ja ibland med en kompis
-Ja ibland med familjen och iland med kompisar
-ja med både mina föräldrar och kompisar eftersom det är ett stort ångestmoment för 
mig
-Ja med familjemedlemmar, partner o kompisar
-Ja med kompisar
-ja med kompisar och familjen
-Ja med mamma och flickvän.
-Ja med min lärare
-Ja skolan
-Ja, ibland
-Ja, ibland med kompisar, ibland hemma. 
-Ja, jag och mina polare brukar diskutera vad dyrt det är att dra raggen på byn.
-Ja, kompisar 
-Ja, med min familj. 
-Ja, min fru.
-Ja, min pojkvän. 
-Ja, Några gånger i månaden med kompisar
-Ja, väldigt ofta med min pappa. 
-japp de pratar jag med pappa om det behövs
-Mamma o pappa
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-Man klagar ju på att de är dyrt me bränsle
-Med kompisar och inom familjen
-min lärare 
-morsan å farsan lite då och då
-Hela tiden
-Min kompis farsa
-Nä
-Nej
-nej
-nej
-nej
-nej
-Nej 
-Nej för jag skäms att jag inte var mycket pengar själv
-Nej jag gör inte det.
-Nej, men jag skulle vilja
-Nej, tycker inte det är intressant
-Nej.
-Nope
-näe
-nä
-nä
-Inte direkt
-Inte direkt
-nja
-nja
-Nja det vet jag inte. Inget jag brukar tänka på om jag gör eller inte
-Några gånger i månaden
-nån gång i veckan med både kompisar och föräldrar
-Bara om det behövs eller att man säger till sin kompis att det är dyrt att köpa fika
-inte ofta
-inte ofta
-inte så ofta, nån gång ibland
-Inte särskilt ofta
-nej väldigt sällan 
-nja, men mamma kanske
-nästan aldrig
-Sällan med mina föräldrar, oftast med min flickvän. 
-Nej, bara under samhällskunskap
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Bilaga 3
Probe Skola I

Probe-kitet innehöll en liknande ”Boken om mig”, de blev ombedda att svara på frågor om 
deras nutid, deras drömframtid, vilka de kallar familj samt om de sparade på någonting 
annat än pengar. En  loggbok kompletterade ”Boken om mig” genom att de kunde skriva ner 
ekonmiska handlingar så som köp, sparande eller liknande. 

De fick också ett introduktionsbrev till projektet samt mina kontaktuppgifter om de skulle 
undra över något. Emoji-stickers skickade med för att kunna förstärka deras anteckningar i 
respektive böcker. 
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Bilaga 4
Förberedelse Skola II
Dessa frågor skickades ut via mail till Skola II, och omfattade totalt 2 a4 sidor. 
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Bilaga 5
Personas
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Bilaga 6
Systemet
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Bilaga 7
Mid-Fi Wireframes
Översikt

Idé - Utvärdera köp

Långsiktigt målsparande

Kortsiktigt målspar
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Alternativ I - Mobil betalning ”Digitala kontanter”
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Alternativ II - Mobil betalning ”Barometer”

Alternativ III - Mobil betalning ”Ny balans”
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Bilaga 8 
Färger och typsnitt

Valbara färger

#FFFFFF
Bakgrund, Bakgrund transaktionskonton, text 
på deep purple/oh so pink/very berry blue/
orange.

#D2D0CF
Bakgrund Framtidsrum, Ej aktiverat konto

SF Compact Rounded
Rubriker

Roboto
Siffror

SF Mono + Italic
Fritext & Systemmeddelanden

#FFB259
Knappar, ”sol” Monto Pay

#000000
Text på vit, grå, signal yellow & rare turqoise

#1CD9D1
Rare Turqoise

#FFFF66
Signal Yellow

#5C73FF
Very berry blue

#FF458C
Oh so Pink

#700FC4
Deep Purple
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Bilaga 9 
Formarbete
Inloggningssida

Framtidsrummet
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Aktivera framtidsrummet
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Basen
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Monto Pay
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