
UPTEC STS 20023

Examensarbete 30 hp
Juni 2020

Att förändra ett beteende hos 
användare av en välgörenhetsapplikation 

Jenny Lindgren
Julia Gardholm



 

 
 
Teknisk- naturvetenskaplig fakultet 
UTH-enheten 
 
Besöksadress: 
Ångströmlaboratoriet 
Lägerhyddsvägen 1 
Hus 4, Plan 0 
 
Postadress: 
Box 536 
751 21 Uppsala 
 
Telefon: 
018 – 471 30 03 
 
Telefax: 
018 – 471 30 00 
 
Hemsida: 
http://www.teknat.uu.se/student 

Abstract

Changing the behaviour of users of a charity
application

Jenny Lindgren & Julia Gardholm

This study aims to explore if an app design, based on community-aspects 
that serves to create motivation, and notifications as triggers, can 
create a changed behaviour of users in a charity app. The changed 
behaviour concerns getting users to continuously return to the app. A 
control version was developed in order to evaluate if these 
implementations had an effect on the users behaviour. 

The design was created through a prototype which served as a foundation 
for the implementation. The implementation was thereafter evaluated 
through an interview study with 20 participants. The interview study 
started out with an initial interview, followed by a week where the 
participants got to use the app and concluded with a follow-up 
interview. 

Our results indicate that an app design based on community-aspects that 
serves to create motivation, and notifications as triggers could have an 
impact on the users’ behaviour of returning to the app if some further 
developments were made. The developments concerns more personalized 
notifications, giving the users a possibility of following users with 
similar interests and make the users of the app visible in more places.
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Sammanfattning 

Ett problem som många företag som utvecklar mobilapplikationer står inför är 

svårigheten att få användare att återvända till appar kontinuerligt. Företaget Meepo som 

jobbar med att utveckla appar har uppmärksammat just denna problematik för en av sina 

appar. Appen i fråga heter The Life You Can Save och är en välgörenhetsapp som syftar 

till att förenkla donationsprocessen till olika välgörenhetsorganisationer. Meepo har sett 

ett behov av att undersöka hur appen kan vidareutvecklas för att befintliga och nya 

användare ska återvända till appen kontinuerligt.  

Att få användare att återvända till en app kontinuerligt handlar om att förändra ett 

beteende hos användaren. Det beteendet vi är intresserade av att skapa är att användarna 

kontinuerligt går in i appen. För att förändra ett beteende krävs det att användaren blir 

triggad till att utföra beteendet, känner sig motiverad att utföra beteendet och att 

användaren har förmågan att utföra beteendet. Att öppna en app är en enkel handling att 

utföra och därför har vi i examensarbetet valt att fokusera på att utveckla 

implementationer som får användaren att bli triggad till att gå in i appen, samt känna sig 

motiverad att vilja fortsätta använda appen. Den trigger som vi valt att fokusera på är 

notifieringar och för att få användaren motiverad att återvända till appen valde vi att 

implementera ett aktivitetsflöde bestående av inlägg från de användare som genomfört 

donationer. Formuleringen av notifieringarna och utformningen av aktivitetsflödet är 

baserade på teorier om att människan har ett behov av att känna tillhörighet, jämföra sig 

med sin omgivning och har en omedvetenhet till att imitera andra, vilket kort refereras 

till som gemenskapsfokuserade aspekter. Syftet med examensarbetet mynnar ut i att 

undersöka om en appdesign, baserad på gemenskapsfokuserade aspekter för att skapa 

motivation och notifieringar som triggers, kan skapa ett förändrat beteende hos 

användarna. För att undersöka om dessa implementationer hade någon effekt på 

användarnas beteende att återvända till appen så utvecklades även en version för en 

kontrollbetingelse att jämföra mot. Versionen för kontrollbetingelsen bestod, istället för 

ett aktivitetsflöde, av ett nyhetsflöde med uppdateringar från appens organisationer och 

formuleringen av notifieringarna var mer neutrala.  

En prototyp för de två versionerna utformades och utifrån denna genomfördes en 

implementation som resulterade i en ny version av appen The Life You Can Save 

innehållandes våra implementationer. Utvärderingen för hur våra implementationer 

påverkat användarnas beteende av att återvända till appen gjordes genom en 

intervjustudie. Intervjustudien bestod av en inledande intervju, en testvecka när 

deltagarna fick möjlighet att använda appen, samt en avslutande intervju. Sammanlagt 

deltog 20 deltagare i studien, vilket gjorde att 20 inledande respektive avslutande 

intervjuer genomfördes.  

Resultatet från intervjustudien indikerar att appdesignen som baserats på 

gemenskapsfokuserade aspekter för att skapa motivation och notifieringar som triggers 

har potential att få användarna att återvända till appen kontinuerligt om 



vidareutveckling sker. Vidareutvecklingen skulle enligt studiens resultat vara mer 

personanpassade notifieringar och förstärkta aspekter av gemenskap, i form av att 

synliggöra appens användare på fler ställen i appen och att aktivitetsflödet består av 

inlägg från användare med liknande förutsättningar och intressen.
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Terminologi 

Aktivitetsflöde är ett flöde i appen som innehåller inlägg som användarna delat med sig 

av efter en genomförd donation och det finns möjlighet att gilla andras inlägg. 

Beteendeförändrande teknik handlar om att i olika stor utsträckning förändra eller 

påverka användares beteende till att nå ett önskat beteende. 

Donationsmål är uppsatta mål i appen som användarna av appen arbetar tillsammans 

med att uppnå genom att donera pengar till målen.  

Gemenskapsfokuserad version är den version av appen som utformats baserat på teori 

och innehåller aspekter av gemenskap.  

Konkurrensmässig altruism innebär att individer försöker konkurrera ut varandra i 

termer av generositet. 

Notifiering är för mobila enheter ett kort meddelande som visas på användarens 

hemskärm och talar om för användaren att hen har ett meddelande eller händelse från en 

app att ta del av. 

The Life You Can Save (TLYCS) är en organisation som jobbar med effektiv altruism 

och är organisationen som applikationen är utvecklad i samarbete med. Även appen 

heter The Life You Can Save. 

Triggers är något som säger åt användaren att utföra en handling nu. För 

examensarbetet används notifieringar som en trigger.  

Kontrollbetingelse är i examensarbetet en version av appen som utformats i syfte att 

jämföra den gemenskapsfokuserade versionen mot.
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1. Inledning 

Välgörenhetsarbete kan återfinnas på många håll i världen och enligt Charities Aid 

Foundation (CAF) kan donationsbeteenden identifieras på olika sätt. I deras rapport 

“CAF World Giving Index 10th Edition” (2019) beskriver de att de utgår från följande 

faktorer för att undersöka donationsbeteenden i världens länder: om en individ har hjälpt 

en främling, donerat pengar till välgörenhet eller varit volontär hos en 

välgörenhetsorganisation under den senaste månaden. Resultatet i rapporten baseras på 

intervjuer med 1.3 miljoner människor från 128 länder under en tioårsperiod mellan år 

2009 och 2018. Resultatet visar att Myanmar, Storbritannien, Malta, Thailand och 

Nederländerna, i inbördes ordning, var de topp fem länder som hade högst deltagande i 

att donera pengar till välgörenhet, i proportion till populationen. Att dessa länder toppar 

listan är enligt CAF (2019) en följd av den religion och kultur som utövas där. Att 

Myanmar och Thailand placerar sig högt på listan menar CAF (2019) beror på att en 

övervägande majoritet av respektive befolkning är buddhister tillhörande Theravada-

grenen där givmildhet bland annat sägs leda till att givaren får ett bättre nästa liv. Även 

Malta och Nederländernas höga placeringar förklaras av religiöst givande, medan 

Storbritanniens höga placering tros bero på deras filantropiska tradition (Charities Aid 

Foundation 2019). Detta tydliggör effekten som kultur och religion har på individers 

inställning och vanor kopplade till donationsbeteenden.  

Vidare har det genomförts ett flertal studier gällande varför människor på individnivå 

väljer att donera pengar (Cheung & Chan 2000; Knowels m.fl. 2012; Smith & 

McSweeney 2007). Resultatet i en studie utförd av Cheung och Chan (2000) identifierar 

faktorer som kan beskriva processen kopplat till varför en person väljer att donera. 

Deras resultat visar att faktorer som har en positiv effekt på huruvida en person 

bestämmer sig för att donera pengar är: att individen har en hög tro på den egna 

förmågan att kunna utföra donationen, att gällande välgörenhetsorganisation synliggör 

effekten av de genomförda donationerna, att individen har medvetenhet om och känner 

tillit till välgörenhetsorganisationen, att individen har en känsla av moralisk skyldighet 

till att donera, att det finns ett stort behov i världen av att individer donerar och att 

individen har en befintlig vana att donera (Cheung & Chan 2000). Baserat på dessa 

faktorer anser Cheung och Chan (2000) att det är viktigt att uppmärksamma människors 

förmåga att donera och resultatet av en genomförd donation. Det visar också att det är 

viktigt att introducera allmän kännedom om organisationen för att skapa tillit (Cheung 

& Chan 2000). 

Effektiv altruism har möjlighet att skapa stor tillit hos givare då det handlar om att 

använda forskning och analyser för att identifiera vilka åtgärder som maximerar den 

positiva effekten av varje donerad krona. Detta innebär att i organisationer baserade på 

effektiv altruism kommer pengarna att gå till det givarna förväntar sig att de ska gå utan 

att det försvinner pengar på vägen i form av exempelvis höga administrativa kostnader. 
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Organisationen The Life You Can Save, fortsättningsvis förkortat till TLYCS, jobbar 

med just detta (The Life You Can Save 2019c). 

TLYCS är en internationell organisation grundad av filosofen Peter Singer (The Life 

You Can Save 2019a). Organisationen är baserad på idéerna i Singers bok med samma 

namn och med syfte att sprida hans idéer om varför samhället ska göra mer för att 

förbättra livet för människor som lever i extrem fattigdom och hur det kan åstadkommas 

på bästa sätt (ibid.). TLYCS förser människor med verktyg för att kunna göra smarta 

donationer (The Life You Can Save 2019d). De har exempelvis noggrant valt ut 22 icke 

vinstdrivande välgörenhetsorganisationer som mest effektivt förbättrar livet för de som 

lever i fattigdom per donerad krona (The Life You Can Save 2019b).  

TLYCS har dessutom ett fokus på att tydligt och på olika sätt visa givare hur mycket 

varje donerad krona kan bidra med, vilket Cheung och Chan (2000) påpekar är viktigt 

att uppmärksamma. Innan en givare genomför en donation kan hen använda en 

kalkylator på TLYCSs hemsida som visar givaren hur mycket en donerad summa kan 

bidra med i faktisk påverkan i utvecklingsländer (The Life You Can Save 2019d). 

TLYCS publicerar även djupgående rapporter om vilken påverkan de olika utvalda 

välgörenhetsorganisationerna har (ibid). TLYCSs hemsida innehåller information om de 

olika välgörenhetsorganisationerna och ger möjlighet för givare att donera till dessa. 

Utöver hemsidan finns även en mobilapplikation med namnet The Life You Can Save 

som förenklar donationsprocessen ytterligare och gör processen mer lättillgänglig. 

Appen har utvecklats av apputvecklingsföretaget Meepo där bland annat Anders Hård, 

senior utvecklare på Meepo, varit involverad. Hård1 berättar att de har arbetat i nära 

samarbete med TLYCS och att appen lanserades i Sverige sommaren 2019. 

Appen fokuserar på att förmedla vilka effekter de donerade pengarna har, såsom antal 

myggnät, antal ambulanstransporter eller räddade liv, snarare än summan pengar som 

donerats. I appen finns uppsatta donationsmål för fem av TLYCSs 22 rekommenderade 

välgörenhetsorganisationer med möjlighet att donera olika summor och därmed bidra 

med olika stor effekt. Donationsmålen är något som användarna av appen arbetar med 

tillsammans för att uppnå och finns under fliken på menyraden som är markerad med en 

ikon föreställande ett hus, vilket kan ses i figur 1a. I översikten av de uppsatta målen, 

som kan ses i figur 1a, kan användaren se hur mycket av målet som hittills har avklarats 

i form av en grön mätare, som i det här fallet avklarats till 45%.  

 
1  Anders Hård, senior utvecklare Meepo, intervju den 27 januari 2020.  
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(a)            (b)       (c)  

Figur 1. Sida i appen för att välja välgörenhet att donera till (a), summa att donera (b) 

och den globala effekten av användarnas donationer (c). 

Figur 1a visar ett av de uppsatta målen och användaren kan bläddra i sidled för att se de 

andra målen kopplat till de andra välgörenhetsorganisationerna. Efter att användaren 

trycker på den orangea knappen med texten “Select charity” i figur 1a dirigeras hen till 

sidan som visas i figur 1b. Där har användaren möjlighet att välja hur mycket hen vill 

donera genom att bläddra i sidled och användaren kan också läsa om vilken effekt den 

donerade summan har. I figur 1b kan användaren exempelvis avläsa att 129 donerade 

kronor bidrar till effekten att en hel skolklass, motsvarande 30 barn, kommer att kunna 

avmaskas. I figur 1c visas den sida som innehåller information om hur mycket 

användarna av appen har bidragit med tillsammans och även här ligger fokus på 

effekten av donationerna istället för den donerade summan. Denna sida finns under 

fliken på menyraden som är markerad med en ikon föreställande en jordglob.  

Efter att användaren genomfört en donation visas sidan som kan ses i figur 2a. Där syns 

en sammanfattning av den genomförda donationen, återigen med fokus på vilken 

påverkan som donationen har och inte den donerade summan. Det finns även möjlighet 

att dela med sig av sin donation till sociala medier genom att trycka på knappen längst 

ner på sidan till vänster om texten “Share your donation with your friends”.  



4 

   

(a)            (b)       (c)  

Figur 2. Sida i appen som visas efter att användaren genomfört en donation och ger 

möjlighet att dela sin donation till andra (a) och användarens profilsida i (b) och (c). 

Användaren har möjligheten att skapa ett konto i appen och detta medför bland annat att 

användarens historik över genomförda donation sparas och detta möjliggör även för 

användaren att kunna få utmärkelser kopplade till sina insatser. När en inloggad 

användare gjort en donation eller blir belönad med en utmärkelse sparas det på hens 

användarsida, vilken kan ses om användaren trycker på den tredje fliken på den nedre 

menyraden markerad med en ikon föreställande en person. På användarsidan finns två 

flikar med rubrikerna “My donations”, som illustreras i figur 2b och “My 

achievements”, som illustreras i figur 2c. Under fliken “My donations” visas en lista på 

användarens genomförda donationer och under fliken “My achievements” visas 

användarens tilldelade utmärkelser som användaren kan få genom att exempelvis 

genomföra en donation två dagar i rad. Ovanför de två flikarna finns en sektion som 

visar hur mycket användaren totalt har donerat, vilket kan ses i både figur 2b och figur 

2c.  

Hård berättar att under perioden 1 december 2019 till 18 januari 2020 hade appen 171 

nya användare och av dessa var det 3,5% som återvände till appen en vecka efter 

nedladdning, 4,1% två veckor efter nedladdning, 2,9% tre veckor efter nedladdning och 

1,2% fyra veckor efter nedladdning. Dessa siffor från just denna period ger viktig insikt 

i hur användare väljer att använda appen generellt då detta var en period då appen fick 

många nya användare i jämförelse med appens övriga livstid. Hård berättar vidare att 
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Meepo därför har sett ett behov av att vidareutveckla appen för att motivera användare 

att vilja fortsätta använda appen. 

Att lyckas med att få användare att kontinuerligt återvända till en app under en längre 

tid är något som många apputvecklare har problem med. År 2019 laddades det ner 204 

miljarder appar i världen (Statista 2020b) men endast 32% av användarna återvände till 

en och samma app 11 gånger eller mer (Statista 2020a).  Tidigare forskning har gjorts 

på området och är generellt kopplat till beteendeförändrande teknik (behaviour affecting 

technology) som handlar om att i olika stor utsträckning förändra eller påverka 

användarens beteende till att nå ett önskat beteende (Fogg 2009). Ett lyckat fenomen 

inom beteendeförändrande teknik de senaste åren har varit att implementera element av 

spelifiering (gamification) i appar som egentligen inte har något med spel att göra 

(Fuchs m.fl. 2014, ss. 8-9). Spelifiering handlar om att implementera spelmekanismer i 

appar som påverkar användarens motivation och beteende till att få ett ökat engagemang 

(Zichermann & Cunningham 2011, xiv). 

Meepo har sedan tidigare redan implementerat spelmekanismer i appen, bland annat i 

form av utmärkelserna som användarna kan få kopplat till sina insatser, vilket nämndes 

tidigare.  Detta gör att det blir intressant att utforska hur användarnas beteende av att 

återvända till en välgörenhetsapp kan påverkas genom aspekter inom 

beteendeförändrande teknik som inte berör spelifiering. Enligt Fogg (2009) är det bland 

annat viktigt att använda triggers för att påminna en användare om att utföra det 

önskade beteendet samt att användarna är motiverade att utföra beteendet för att en 

beteendeförändring ska ske. En vanlig typ av trigger för appar är notifieringar vilket är 

ett meddelande från en app på användarens hemskärm. Fogg (2009) menar i likhet med 

Sheldon m.fl. (2001) samt Ryan och Deci (2000b) att aspekter av gemenskap såsom att 

känna tillhörighet och social acceptans är viktigt för att människor ska känna motivation 

till att vilja utföra ett beteende.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är att undersöka om en appdesign baserad på 

gemenskapsfokuserade aspekter för att skapa motivation och notifieringar som triggers 

kan skapa ett förändrat beteende hos användarna. Det önskade beteendet handlar i det 

här fallet om att användarna av en välgörenhetsapp kontinuerligt återvänder till appen. 

För att utvärdera om designen kan skapa det önskade beteendet utformas även en 

kontrollbetingelse att jämföra resultatet mot.  

Frågeställningarna som examensarbetet syftar till att besvara är följande:   

▪ Hur kan en design för en välgörenhetsapp, baserad på gemenskapsfokuserade 

aspekter för att skapa motivation och notifieringar som triggers, utformas? 

▪ Kan en sådan design skapa det önskade beteendet hos användarna?  
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1.2 Disposition 

Fortsatt är examensarbetet indelad i sex kapitel. I kapitel 2. Teori, presenteras den teori 

som examensarbetet är uppbyggt kring. Kapitel 3. Övergripande metodologi och etik 

innehåller övergripande information om de metoder som använts samt en genomgång av 

de etiska frågorna som rör examensarbetet. I kapitel 4. Idégenerering och design, 

behandlas arbetet med att ta fram en prototyp för de två versionerna, implementation 

och resultatet av implementationen. Kapitel 5. Utvärdering av implementationen 

presenterar den metod som använts för att utvärdera implementationerna samt resultatet 

av utvärderingen. I kapitel 6. Diskussion diskuteras resultatet kopplat till 

frågeställningarna och den teori som implementationerna baserats på samt studiens 

begränsningar. Slutligen, kapitel 7. Slutsatser tar upp de slutsatser som examensarbetet 

resulterar i. 

1.3 Avgränsningar  

I och med att våra implementationer i appen släpptes till riktiga användare hade vi en 

nära kommunikation med anställda på Meepo och TLYCS för att se till att alla parter 

var nöjda med implementationen. Det gjorde att vi inte hade möjlighet att enbart basera 

vår implementation på de teorier vi valt under utvecklingen av appen, utan teorin har 

applicerats i den utsträckning som varit möjlig.  

Vi har också varit begränsade av tidsramen för projektet och har därför behövt avgränsa 

antalet implementationer som gjorts under examensarbetet. Vi valde att genomföra de 

implementationer som ansågs vara viktigast och fick därefter bortprioritera några av de 

implementationer som vi initialt ville inkludera. En del av det handlar om att de 

gemenskapsfokuserade implementationerna som vi har gjort också har krävt ytterligare 

implementationer på andra håll i appen för att den som helhet ska fungera. Exempel på 

detta är att vi gjort ändringar på appens sida för inställningar, profilsidan och när 

användaren skapar ett konto i appen. Då detta inte är implementationer som är direkt 

kopplade till teorin om att implementera gemenskapsfokuserade aspekter så presenteras 

de inte i examensarbetet, men de har haft en påverkan på en övergripande tidsramen.   

Den ursprungliga planen för examensarbetet var att genomföra en kvantitativ metod 

genom ett A/B-test för att undersöka om våra implementationer som baseras på teori 

kunde skapa det önskade beteendet att användare kontinuerligt återvänder till appen. För 

att kunna genomföra den kvantitativa metoden var datainsamlingen beroende av en 

större marknadsföringskampanj som var schemalagd att genomföras under studiens 

gång. Kampanjen syftade till att generera nya användare till appen för att studien skulle 

ha tillgång till tillräckligt mycket data. På grund av covid-19 senarelades kampanjen och 

därmed fanns inte tillräckligt mycket data tillgängligt för att kunna genomföra den 

kvantitativa metoden. Det ledde till att vi i ett sent skede behövde avgränsa oss till en 

kvalitativ metod i form av en intervjustudie. Intervjustudien ansågs dock kunna uppfylla 

syftet på ett motsvarande sätt men med kvalitativa data istället för kvantitativa data. 
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2. Teori 

Följande kapitel presenterar den teori som ligger till grund för utformningen av den 

gemenskapsfokuserade versionen av appen.  

2.1 Beteendeförändrande teknik 

Att få användare att återvända till en app handlar om att förändra ett beteende hos 

användaren. Fogg (2009) presenterar en modell i artikeln “A behavior model for 

persuasive design” över hur ett önskat beteende kan skapas hos en användare. Enligt 

modellen behöver tre kriterier vara uppfyllda för att en användare ska utföra ett önskat 

beteende och dessa är att användaren måste vara tillräckligt motiverad, användaren ska 

ha förmågan att utföra beteendet och användaren måste bli triggad till att utföra 

beteendet (Fogg 2009). 

Enligt Foggs (2009) modell kan motivation förklaras genom ett ramverk där motivation 

består av tre grundläggande drivkrafter som vardera har två sidor. Den första drivkraften 

är njutning eller smärta, vilka författaren menar är omedelbara drivkrafter som ett 

resultat av vad människan känner i stunden. Den här typen av drivkrafter menar han är 

kraftfulla och bör uppmärksammas men att de inte är optimala att fokusera på. Vidare 

förklarar Fogg (2009) att den andra drivkraften är hopp eller rädsla, vilket speglar 

människans uppfattning om ett bra respektive dåligt utfall. Till exempel kan en person 

motiveras av hopp när de går med i en dejtingsida och rädsla när de uppdaterar 

inställningar för ett virusprogram. Den tredje drivkraften är enligt Fogg social acceptans 

eller att bli avvisad. Författaren utvecklar att människor är motiverade att göra saker för 

att bli socialt accepterade men även för att de vill undvika att bli avvisade. Till exempel 

använder sig många av dagens sociala medier av den här drivkraften, bland annat 

Facebook, där användarnas behov av att bli socialt accepterade gör att de lägger upp 

profilbilder eller skriver inlägg (Fogg 2009).  

För att det andra av Foggs (2009) tre kriterier ska uppfyllas; att användaren ska ha 

förmågan att utföra ett beteende, förklarar författaren att det inte handlar om att lära 

användaren ett nytt beteende utan om att göra beteendet enklare att utföra. Författaren 

utvecklar vidare att för att ett beteende ska vara enkelt att utföra behöver sex kriterier 

vara uppfyllda. Det behöver finnas tid och pengar att utföra beteendet, den fysiska 

insatsen och tankekraften för att utföra beteendet bör vara minimal, beteendet ska inte 

kräva att användaren behöver gå emot normer och inte heller vara utanför ramarna för 

användarens rutiner (Fogg 2009).  

Fogg (2009) förklarar att öka användarens motivation inte nödvändigtvis leder till det 

önskade beteendet, utan att det ofta kan handla om att göra handlingen enklare att 

utföra. Han menar att det finns en tydlig avvägning mellan dessa två kriterier, eftersom 

en person med låg motivation har stor sannolikhet att utföra en handling bara den är 

tillräckligt enkel att utföra. Om en person istället har mycket hög motivation kan det 

leda till att hen utför svåra handlingar och därmed behöver inte beteendet vara lika 
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enkelt att utföra för att personen ska förändra sitt beteende till det önskade beteendet 

(Fogg 2009).  

Att användaren måste bli triggad till att utföra beteendet är enligt Fogg (2009) det tredje 

kriteriet som behöver uppfyllas för att en användare ska utföra ett önskat beteende. En 

trigger är något som säger åt människor att utföra en handling direkt och kan komma i 

många olika former, bland annat i form av en larmsignal, ett meddelande eller en 

påminnelse (Fogg 2009). Författaren menar att oavsett vilken typ av trigger som 

används så finns det tre faktorer som tillsammans skapar en lyckad trigger. För det 

första måste användaren märka av triggern, sedan måste användaren associera triggern 

med det önskade beteendet och slutligen ska triggern komma när användaren både är 

motiverad och har förmågan att utföra beteendet (ibid). Enligt Fogg (2009) finns det en 

problematik kring den sista faktorn då triggers ofta kommer vid ett felaktigt tillfälle. 

Han menar att triggers måste komma vid tillfällen när användarens motivation och 

förmåga att utföra beteendet är sådan att användaren vill utföra beteendet, eftersom 

triggers då ofta välkomnas av användaren. Om en trigger kommer när motivationen för 

att utföra beteendet är för låg uppfattas triggern som distraherande av användaren och 

om användaren istället har tillräckligt hög motivation och vill utföra beteendet men inte 

har förmågan att göra det, så uppfattas triggern som frustrerande (Fogg 2009). Det 

önskade beteendet kommer enligt författaren endast att utföras när triggers kommer vid 

ett tillfälle som välkomnas av användaren.  

En form av trigger är notifieringar och enligt en studie av Freyne m.fl. (2017) tolererar 

användare att ta emot flera notifieringar per dag och att upp till tre notifieringar per dag 

är överkomligt för användarna. Baserat på resultatet från studien menar Freyne m.fl. 

(2017) att istället för att skicka ut samma notifieringar vid samma tidpunkt varje dag, så 

krävs det att notifieringarna skickas ut vid olika tillfällen och med varierande innehåll 

för att fortsätta hålla användaren engagerad under en längre tid.  

2.2 Motivationsteorin Self-Determination Theory 

Ryan och Deci (2000b) menar i likhet med Fogg (2009) att motivation kan vara av olika 

typer och särskiljer i motivationsteorin Self-Determination Theory mellan olika typer av 

motivation som baserat på motivationens orsak och mål leder till en handling. 

Författarna förklarar att olika typer av motivation har olika påverkan på en människas 

lärande, prestation, personliga upplevelse och välmående (Ryan & Deci 2000b). Enligt 

Ryan och Deci (2000b) finns det tre medfödda psykologiska behov som ligger till grund 

för motivation och välmående hos människor. De tre psykologiska behoven är att 

människor vill känna sig kompetenta i de aktiviteter de utför, de vill känna en 

tillhörighet till andra och känna att deras val är självbestämda (Ryan & Deci 2000b).  

Att en känsla av kompetens, tillhörighet och självbestämmande är medfödda och viktiga 

psykologiska behov är något som stöds av Sheldon m.fl. (2001). I en undersökning 

jämförde författarna tio psykologiska behov för att avgöra vilka som är de mest 

grundläggande behoven för människor. Undersökningen bestod av tre studier där 
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deltagarna fick beskriva de mest tillfredsställande händelserna i sina liv och utefter 

händelserna bedöma vilken betydelse de tio psykologiska behoven hade vid dessa 

tillfällen (Sheldon m.fl. 2001). De tio behoven hade valts ut baserat på olika 

psykologiska teorier, däribland Ryan och Decis (2000b) motivationsteori. Resultatet 

från de tre studierna visade att kompetens, tillhörighet, självbestämmande och 

självkänsla var de behov som ansågs vara av störst betydelse (Sheldon m.fl. 2001).  

2.3 Jämförelse och imitation 

Griskevicius m.fl. (2012) redogör för fem anpassningstendenser som är rotade i 

människans evolutionära historia. De fem anpassningstendenserna är enligt författarna: 

människans benägenhet att prioritera egenintresset över gruppens välmående, omedvetet 

imitera andra, värdera nutiden mer än framtiden, bortse från problem som människan 

inte kan se eller känna av, samt benägenhet att motiveras av relativ status snarare än 

absolut status. Griskevicius m.fl. (2012) menar vidare att strategier för att påverka ett 

beteende på ett effektivt sätt behöver ta hänsyn till dessa anpassningstendenser och gå i 

linje med motiven som driver dem och inte gå emot dem. Med utgångspunkt i syftet för 

examensarbetet, att utforma en design av en välgörenhetsapp som skapar det önskade 

beteendet att användarna kontinuerligt återvänder till appen, fokuserar arbetet på två av 

anpassningstendenserna, nämligen människans motivation för relativ status samt 

benägenheten att omedvetet imitera andra.  

Att människor har en motivation för relativ status snarare än absolut status förklaras 

enligt Festinger (1954) av att människor har ett behov av att utvärdera sig själva vilket 

de gör genom att jämföra sig med andra människor som har liknande 

förutsättningar.  Att människor jämför sig med de som har liknande förutsättningar 

beror på att de vill känna att de tillhör en grupp med liknande värderingar och där de 

känner sig tillräckliga (Festinger 1954). Festinger menar till exempel att en nybörjare i 

schack inte skulle jämföra sig själv mot en erkänd mästare i schack. Människor med 

liknande förutsättningar har en tendens att gruppera sig och jämför sig då inom gruppen, 

vilken ofta utgör deras omgivning (Festinger 1954). Baserat på att människor tenderar 

att jämföra sig med sin omgivning föreslår Griskevicius m.fl. (2012) olika strategier för 

att dra fördel av den anpassningstendensen. En strategi handlar enligt författarna om att 

göra människor som utför prosociala beteenden enkla att identifiera. Ett prosocialt 

beteende syftar till handlingar som gynnar andra (Griskevicius m.fl. 2012). Författarna 

utvecklar att en annan strategi är att uppmuntra till tävlingar som har prosociala utfall, 

med utfall som exempelvis donationer eller liknande. En tredje strategi består av att 

publicera listor som rankar de mest prosociala företagen, kända personerna eller vanliga 

medborgare (Griskevicius m.fl. 2012). 

Tidigare forskning förklarar Griskevicius m.fl. (2012) visar att människans instinkt att 

omedvetet imitera andra och följa majoriteten är strategier som människan länge använt 

för att passa in. Författarna menar att människor är mer troliga att delta i 

självuppoffrande beteenden när de antingen ser att människor med naturliga 
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ledaregenskaper deltar i beteendet eller att flera andra deltar i beteendet. Strategier som 

handlar om att uppmana konsumenter till att de borde bete sig miljövänligt 

menar Griskevicius m.fl. (2012) därför är meningslösa om människorna inte är 

övertygade om att många andra beter sig på samma sätt. Med anledning av detta föreslår 

författarna att strategin för att möta människans benägenhet att omedvetet imitera andra 

bör vara att visa förekomsten av det önskade beteendet eller att använda socialt 

godkännande för att uppmuntra de som ligger över genomsnittet till att fortsätta med 

beteendet. 

Hardy och Van Vugt (2006) undersökte genom tre studier relationen mellan altruistiskt 

beteende och uppkomsten av statushierarkier inom grupper. Ett altruistiskt beteende 

förklarar författarna är ett beteende som utförs med avsikt att gynna någon annan till en 

personlig kostnad (Hardy & Van Vugt 2006). I de tre studierna blev 

gruppmedlemmarna konfronterade med ett dilemma där de antingen kunde välja att 

gynna sig själva eller deras grupp. Studie ett visade att när insatserna var synliga för alla 

så var deltagarna mer altruistiska. I studie ett och två fick de mest altruistiska deltagarna 

högst status i deras grupp och var de som föredrogs som samarbetspartners. Studie tre 

visade att när kostnaden av ett altruistiskt beteende ökade så ökade även statusen. 

Resultatet stödjer premissen för konkurrensmässig altruism (competitive altruism) 

vilken innebär att individer försöker konkurrera ut varandra i termer av generositet 

(Hardy & Van Vugt 2006). Konkurrensmässig altruism förklarar författarna vidare 

uppstår eftersom altruism höjer status och ryktet om givaren och status i sin tur, ger 

fördelar som annars skulle vara ouppnåeliga. Hardy och Van Vugt (2006) menar på att 

en praktisk implikation av resultatet, att deltagarna var mer altruistiska när de visste att 

deras beslut övervakades, är att altruism i samhället kan främjas genom att uppmuntra 

människor till att offentligt visa sin generositet. Till exempel genom att synliggöra 

identiteten på de som donerar och hur mycket de donerat. Författarna förklarar att det 

skulle skapa konkurrensmässig altruism genom att människor försöker konkurrera ut 

varandra med sina välgörenhetsdonationer. De ser dock att det finns en risk att det kan 

få motsatt effekt om summan som doneras av de första personerna är så pass stora att 

resten verkar små i jämförelse (Hardy & Van Vugt 2006).  
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3. Övergripande metodologi och etik 

Följande kapitel beskriver den övergripande metodologin som vi använt för studien i 

form av utformandet av en prototyp och genomförandet av en intervjustudie. Därefter 

följer en presentation av de etiska aspekterna relaterat till studien.  

3.1 Utformning av prototyp 

För att ta fram en design för de två versionerna utvecklade vi en prototyp. Vi valde att 

utveckla en prototyp för att enligt Unger och Chandler (2012, s. 260) effektivt kunna 

testa och validera nya funktionaliteter och ny design innan den nya versionen laddades 

ner av deltagarna i studien. Prototypen gjordes digitalt, genom Google presentationer, 

för att ha möjligheten att använda delar av bilder från hur appen ursprungligen såg ut 

och enkelt modifiera dem enligt våra idéer. Prototypen skapades under en iterativ 

process för att kunna identifiera problem, korrigera dem och testa igen (Unger & 

Chandler 2012, s. 260). Utvärderingarna av prototypen gjorde vi tillsammans med en 

senior UX-designer på Meepo. Vid utvärderingarna presenterade vi vårt förslag på 

ändringar och tillägg som vi planerade göra för UX-designern och därefter fick vi 

återkoppling på vilka ändringar som behövde göras. Utifrån återkopplingen gjordes 

ändringar och därefter hade vi ytterligare en utvärdering. Denna process fortsatte tills vi 

hade tagit fram en slutgiltig prototyp. Även under implementationen hölls kontinuerliga 

avstämningar för att säkerställa designen. 

3.2 Intervjustudie 

För att utvärdera resultatet valde vi att använda oss av en kvalitativ metod i form av en 

intervjustudie. En kvalitativ metod används för att ge ett sammanhang och inblick i 

användarbeteenden (Unger & Chandler 2012, s. 285) vilket var nödvändigt för att ge en 

förståelse för huruvida deltagarnas beteende att återvända till appen påverkats. Enligt 

Klein (2013, s. 173) är en kvalitativ metod ett bra val när det handlar om att testa två 

olika versioner, eftersom det ger en förståelse för vad som är bra och dåligt med de två 

versionerna, vilket var något vi eftersökte. Intervjustudien inleddes med en intervju där 

deltagarna fick svara på frågor om deras inställning och motivation till att donera. Den 

inledande intervjun följdes av en veckas testperiod där deltagarna laddade ner och 

använde appen. Intervjustudien avslutades med en avslutande intervju för att diskutera 

deltagarnas upplevelse av appen och huruvida den har påverkat deras inställning och 

motivation till att donera. En mer detaljerad beskrivning av intervjustudiens utformning 

och utförande återfinns i kapitel 5.1 Genomförande av intervjustudie. 

3.3 Etik 

Verbeek (2017) menar att det är viktigt att ta hänsyn till de moraliska dimensionerna av 

teknik eftersom tekniken spelar en så pass stor roll i formandet av människors dagliga 

handlingar och beslut. Tekniken, menar han, har två dimensioner: en som formar 
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människans uppfattningar och tolkningar av världen och en annan som formar hur 

människor agerar och lever sina liv. Båda dimensionerna är moraliskt signifikanta 

eftersom de antingen bidrar direkt till att forma moraliska handlingar genom att påverka 

människors beteende eller indirekt genom att forma deras uppfattningar och tolkningar 

varpå människor fattar beslut. Han förklarar vidare att det inte är tekniken i sig som 

väcker moraliska frågor utan den mänskliga interaktionen och användandet av den.  

Vidare tar han upp ett centralt problem som uppstår i samband med att designa moralisk 

teknik. Det handlar enligt honom om den komplicerade relationen mellan den tänkta 

effekten av tekniken och den faktiska effekten av tekniken. Han förklarar att teknik kan 

användas på oförutsägbara sätt och på så vis ha en oförutsägbar påverkan på mänskliga 

handlingar vilket gör det svårt att utvärdera de etiska aspekterna av teknikens påverkan. 

Problemet, förklarar han, bör mötas genom att de som designar tekniken försöker 

etablera en koppling mellan kontexten för tekniken och kontexten av användningen för 

tekniken. 

Friedman (1996) menar på att det är viktigt ur en etisk synpunkt att se till att användare 

av teknik har möjlighet att själv bestämma vilken påverkan tekniken ska ha på 

användaren. Hon menar på att istället för att tekniken tar automatiska beslut som ligger 

utanför användarens kontroll, så bör användaren ges valmöjligheter. Hon menar att detta 

är viktigt för att främja att användaren har så stor kontroll som möjligt över tekniken, 

snarare än att tekniken står vägen för användarens kontroll över den. 

Eftersom tekniken påverkar mänskliga beteenden så ligger ansvaret hos den som 

designar tekniken att forma hur tekniken ska påverka beteendet (Verbeek 2017, 

Friedman 2009). Detta kan göras på ett etiskt sätt genom att under designfasen 

utvärdera möjliga effekter som tekniken kan ha. Under skapandet av vår prototyp har vi 

utvärderat möjliga utfall av våra implementationer och vi har gjort våra designval med 

detta i åtanke. Dessa designval presenteras i kapitel 4.2 Skapande av prototyp och 

kapitel 4.4 Designresultat. 

Vår avsikt med implementationerna i appen handlar om att förändra användares 

beteende av att återvända till en välgörenhetsapp. I och med att vi gör implementationer 

i en app vars huvudsakliga syfte är att förenkla donationsprocessen, så det finns en 

möjlighet att våra implementationer även skulle kunna påverka donationsbeteendet. På 

grund av att deltagarna i studien blivit ombedda att ladda ner appen finns det en risk att 

de känner sig tvingade att använda appen. För att undvika det såg vi till att deltagarna 

fått ta del av ett informationsbrev, som presenteras i Appendix A, innan studiens start 

där det framgår att det inte finns några krav på hur användaren ska använda appen. I 

samband med studiens start har deltagarna också bekräftat att de har blivit informerade 

om att deras deltagande i studien är helt frivilligt och att de kan avbryta sitt deltagande i 

studien utan att ange något skäl, vilket framgår i samtyckesblanketten i Appendix B. 

Det finns dock viss problematik kring att skicka notifieringar då de vid felaktig 

implementation kan skapa irritation hos användaren, vilket skulle kunna påverka 

användarens vilja att återvända till appen. 
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Fogg (2003, s. 220) menar att de som utför undersökningar av beteendeförändrande 

teknik har ett ansvar att se till att användarna behandlas med respekt i form av att de har 

en förståelse för den undersökning de deltar i, ger sitt medgivande, har tillåtelse att dra 

sig ur undersökningen när de önskar och har kontaktinformation till de ansvariga för 

undersökningen. Detta uppfylldes genom att deltagarna i studien fick ta del av 

informationsbrevet och samtyckesblanketten, som tidigare nämnts.  
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4. Idégenerering och design 

I detta kapitel presenteras först tillvägagångssättet för skapandet av appens design, 

vilket bestod av två workshoppar och skapande av en prototyp. Sedan presenteras 

genomförandet av implementationen som sedan följs av en presentation av det slutliga 

resultatet för designen. 

Utgångspunkten för idégenereringen grundar sig i det teoretiska ramverk som 

presenterats tidigare. För att en användare ska utföra ett önskat beteende krävs det enligt 

Fogg (2009) att användaren är tillräckligt motiverad att utföra beteendet, att användaren 

har förmågan att utföra beteendet och att användaren blir triggad till att utföra beteendet. 

I vårt fall handlar det önskade beteendet om att användaren kontinuerligt återvänder till 

appen. Att öppna appen är i enlighet med Foggs (2009) resonemang ett enkelt beteende 

att utföra då det varken krävs tid, pengar, någon fysisk insats, tankekraft eller att 

användaren behöver gå emot normer eller ändra på några specifika rutiner för att utföra 

beteendet. Detta innebär att vi bortser från att inkludera sätt att förenkla beteendet på 

och istället fokuserar studien på Foggs (2009) två andra kriterier som handlar om att 

användaren ska känna sig motiverad till att utföra beteendet och bli triggad till att utföra 

beteendet.  

För att användaren ska känna sig motiverad att gå in i appen krävs det att hen känner sig 

motiverad att använda den och därför har vi valt att fokusera på att skapa ett 

motiverande innehåll i appen. Fogg (2009) och Ryan och Deci (2000b) menar att för att 

en användare ska vara tillräckligt motiverad att utföra ett beteende finns det 

grundläggande mänskliga drivkrafter och behov som behöver uppfyllas. Författarna är 

överens om att ett av de grundläggande behoven handlar om sociala aspekter som att 

människan har ett behov av att bli socialt accepterad och känna en tillhörighet till andra 

(Fogg 2009; Ryan & Deci 2000b). Vid projektets start innehöll appen få mekanismer 

för att skapa en känsla av tillhörighet och gemenskap. Därmed har fokus legat på att 

vidareutveckla dessa för att uppfylla människans grundläggande behov för att känna sig 

motiverad. De övriga behoven och drivkrafterna som Fogg (2009) och Ryan och Deci 

(2000b) nämner ansåg vi vara uppfyllda eller att de kunde bortses från på grund av de 

resonemang som följer.  

Foggs (2009) övriga drivkrafter för motivation är, som nämnts i kapitel 2.1 

Beteendeförändrande teknik, njutning vid utförandet av beteendet och hopp om att 

beteendet kommer att leda till något positivt. Njutning är något som Fogg (2009) menar 

på att användaren känner i stunden och är en drivkraft som inte är den mest nödvändiga 

att fokusera på. Med anledning av detta i kombination med att det blir svårt i vårt fall att 

påverka denna drivkraft, eftersom våra implementationer kopplat till motivation 

används först när användaren redan gått in i appen, så valde vi att bortse från den 

drivkraften i våra implementationer. Drivkraften hopp ansåg vi vara uppfylld i appen 

eftersom vi utgår från att användaren går in i appen med ett hopp om att kunna hjälpa 

andra eftersom det är en välgörenhetsapp. Ryan och Decis (2000b) resterande 
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grundläggande behov som de anser behöver uppfyllas för att människor ska känna 

motivation är att de behöver känna sig kompetenta i de aktiviteter de utför samt känna 

att deras val är självbestämda. Att användarna känner sig kompetenta i handlingen att 

öppna appen utgår vi ifrån eftersom de mest troligt har öppnat appar tidigare. Att 

användarna känner att deras val av att öppna appen är självbestämt utgår vi också ifrån. 

Detta eftersom de instruktioner som deltagarna har fått är att använda appen på samma 

sätt som de skulle ha använt den om de laddat ner den utan medverkan i denna studie, 

samt att användare utanför studien har laddat ner appen på eget initiativ. 

Sammanfattningsvis ansåg vi att det som behöver implementeras i appen för att nå vårt 

önskade beteende var triggers som påminner användaren om att utföra beteendet, då 

detta inte har varit ett fokus i appens tidigare implementation, samt aspekter av 

gemenskap för att öka användarens motivation till att utföra beteendet att gå in i appen. 

De gemenskapsfokuserade implementationerna fokuserar som nämnts tidigare på att 

skapa ett motiverande innehåll i appen för att användarna ska vilja fortsätta använda 

appen. För att kunna skapa dessa implementationer genomförde vi två workshoppar för 

att diskutera och tolka hur dessa kan översättas till faktiskt implementation. 

4.1 Idégenerering via workshoppar 

Den första workshoppen ägde rum den 6 februari 2020, på ett café på Södermalm i 

Stockholm. Vi som deltog i workshoppen var Jenny Lindgren, Julia Gardholm och tre 

anställda på Meepo som varit involverade i utvecklingen av appen. Frågeställningen för 

workshoppen var: Hur kan vi skapa en känsla av gemenskap i appen? Workshoppen 

pågick i två och en halv timme och började med en introduktion och 

problembeskrivning för att se till att alla var insatta i målet med workshoppen. Under 

den första övningen fick vi under tre minuter skriva ner så många idéer som möjligt 

kopplat till hur man kan se till att det är så lite känsla av gemenskap som möjligt i 

appen. Detta för att ge möjlighet att vända och vrida på problemet, vilket kan ge nya 

insikter. 

Vi som deltagare ansåg att för att skapa så lite känsla av gemenskap som möjligt var det 

framförallt viktigt att användaren bara ser sin egen aktivitet i appen och att det inte finns 

någon medveten om andra användare i appen. Vi ansåg även att utebliven återkoppling 

och att inte kunna interagera med andra i appen bidrog till detta. När alla presenterat 

sina idéer följde en övning för att få igång kreativiteten där vi under tre minuter fick 

skriva ner så orealistiska idéer som möjligt kopplat till hur vi kan skapa en känsla av 

gemenskap i appen. De orealistiska idéerna berörde framförallt att kunna följa sin 

donation i realtid och få personlig återkoppling från den som mottagit donationen.  

Efter att alla presenterat sina idéer fick vi baserat på tidigare diskussioner spåna idéer 

rakt ut och fråga varandra om förtydligande, men inte ställa utvärderande frågor för att 

inte avfärda användbara idéer. Därefter grupperade vi liknande idéer och analyserade 

dem för att ta fram den bästa idén om att skapa en känsla av gemenskap i appen. De 

idéer som diskuterades handlade om att på olika sätt visualisera för användaren att det 
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finns andra användare som använder appen. Framförallt diskuterade vi hur ett 

aktivitetsflöde, där användarna gör inlägg, skulle kunna implementeras för att 

synliggöra användarna och deras aktivitet i appen. Att implementera ett aktivitetsflöde 

för att skapa motivation hos användarna knyter an till Foggs (2009) resonemang om att 

användare motiveras till att publicera inlägg på sociala medier som Facebook för att bli 

socialt accepterade.  

Grundat i ovanstående resonemang beslutade vi att implementera ett flöde innehållande 

aspekter av gemenskap för att skapa motivation hos användaren att vilja fortsätta 

använda appen. För att uppfylla Foggs (2009) kriterium om att användaren behöver 

triggas till att utföra ett beteende beslutade vi att implementera notifieringar för att 

trigga användaren till det önskade beteendet att öppna appen. Detta eftersom vi ansåg att 

notifieringar är en passande trigger kopplat till det beteende vi är ute efter att skapa. För 

att undersöka om dessa implementationer kan skapa det önskade beteendet att 

användarna kontinuerligt återvänder till appen beslutade vi oss för att utveckla en 

kontrollbetingelse att göra jämförelser mot. Det genomfördes ytterligare en workshop 

för att vidare diskutera innehållet i flödena och notifieringarna för de två versionerna. 

Den uppföljande workshoppen ägde rum den 18 februari 2020 på Meepos kontor och vi 

som deltog i workshoppen var Jenny Lindgren, Julia Gardholm och tre anställda på 

Meepo som tidigare varit involverade i utvecklingen av appen. Under workshoppen 

diskuterades hur de olika versionerna skulle utformas för att undersöka om användarnas 

motivation att fortsätta besöka appen påverkas av olika aspekter av gemenskap. 

Diskussionerna resulterade i att vi för den gemenskapsfokuserade versionen beslutade 

att användarna i aktivitetsflödet skulle ha möjlighet att dela med sig av sina donationer 

och kunna gilla andras donationer. På så vis skulle de andra användarna av appen 

synliggöras vilket stöds av både Griskevicius m.fl. (2012) och Hardy och Van Vugt 

(2006) eftersom de förespråkar synliggörande av identiteten på de som donerar. Genom 

att implementera ett aktivitetsflöde där användarna kan dela med sig av sina donationer 

och gilla andras donationer så synliggörs också beteendet av att andra använder appen. 

Att visa förekomsten av det önskade beteendet följer Griskevicius m.fl. (2012) strategi 

för att möta människans benägenhet att omedvetet imitera andra. 

Versionen för kontrollbetingelsen skulle som sagt fungera som en version att jämföra 

implementationerna för den gemenskapsfokuserade versionen mot. För att kunna 

jämföra om implementationerna som baseras på teori hade någon effekt på användarnas 

beteende av att återvända till appen beslutade vi oss för att utveckla en neutral version 

av flödet och notifieringarna för versionen för kontrollbetingelsen. Vi beslutade oss 

efter diskussion för att det neutrala flödet skulle innehålla nyheter med inlägg från olika 

organisationer om deras arbete, vilket kan anses neutralt då det inte har stöd för att vara 

motivationsskapande enligt teorin. Genom att båda versionerna innehåller notifieringar 

och ett flöde skulle effekten av implementationerna som baseras på teori bli enklare att 

urskilja.  
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Gällande notifieringarna skulle de som sagt användas för att trigga användarna till att 

återvända till appen. Utformningen av notifieringarna för den gemenskapsfokuserade 

versionen beslutade vi att de i likhet med aktivitetsflödet skulle utgå ifrån teorin och för 

versionen för kontrollbetingelsen skulle notifieringarna vara neutrala utan någon 

anknytning till teorin. Utformningen av notifieringarna presenteras vidare i kapitel 4.2.1 

Utformning av notifieringarna.  

4.2 Skapande av prototyp 

Efter genomförda workshoppar konkretiserade vi det vi kommit fram till att de två 

versionerna skulle innehålla till en prototyp. Den första prototypen utvecklade vi utan 

att ta hänsyn till tidsramen för projektet för att få med alla idéer. Utifrån den första, mer 

omfattande prototypen var det enklare att skala ner det till en prototyp vars 

implementation var rimligt att utföra inom tidsramen och samtidigt uppfyllde syftet för 

studien. Under arbetet med prototypen skedde kontinuerlig utvärdering tillsammans 

med en senior UX-designer på Meepo för att sedan landa i en slutgiltig prototyp, som 

ligger till grund för den senare implementationen. I det här avsnittet presenteras först 

utformningen av notifieringarna vilket följs av den gemenskapsfokuserade designen och 

designen för kontrollbetingelsen.   

4.2.1 Utformning av notifieringarna 

För att användaren ska triggas till att utföra ett beteende bestående av att gå in i en app 

ansåg vi, som tidigare nämnts, att notifieringar var en passande trigger i sammanhanget. 

Enligt Fogg (2009) måste triggers komma vid tillfällen när användarens motivation och 

förmåga att utföra beteendet är sådan att användaren vill utföra beteendet, eftersom 

triggers då ofta välkomnas av användaren. Eftersom triggers bara är en del av vår 

undersökning och med anledningen av tidsramen för projektet valde vi att inte främst 

fokusera på att se till att notifieringarna skickas ut vid optimala tillfällen utan 

fokuserade på att formuleringen av notifieringarna skulle vara representativa för de två 

versionerna, samt att de skulle skickas ut med en lagom frekvens.  

Baserat på att testperioden var begränsad till åtta dagar så utgick schemaläggningen av 

notifieringarna från det. Vi beslutade att skicka ut tre olika notifieringar som 

schemalades att skickas ut en, tre respektive sju dagar efter nedladdning av appen. Vi 

valde att skicka ut notifieringarna med den frekvensen för att undvika ett utfall där 

notifieringarna skulle upplevas som störande av användarna. Detta i enlighet med 

Verbeeks (2017) resonemang gällande att utvärdera möjliga utfall vid designande av 

teknik. Innehållet i notifieringarna varierar i innehåll för att följa Freyne m.fl. (2017) 

resonemang om att notifieringar bör skickas ut vid olika tillfällen och med varierande 

innehåll.  

Formuleringen av notifieringarna för de olika versionerna beslutade vi om i samråd med 

en representant från TLYCS och vi kom fram till att de skulle utformas enligt tabell 1. 

Tanken med notifieringarnas innehåll för respektive version av appen var att de för den 



18 

gemenskapsfokuserade versionen skulle baseras på människans behov av att känna 

tillhörighet till andra, vilket Ryan och Deci (2000b) och Sheldon m.fl. (2001) menar är 

ett av människans grundläggande psykologiska behov, medan kontrollbetingelsens 

notifieringar skulle vara mer neutrala. Detta innebar att innehållet i notifieringar för den 

gemenskapsfokuserade versionen utformades till att innehålla formuleringar om att 

användarna kan göra påverkan tillsammans, medan notifieringarnas innehåll för 

kontrollbetingelsen utformades med formuleringar som enbart talade om den enskilda 

individen.   

Tabell 1. Presentation av notifieringarnas schemaläggning, samt deras innehåll 

beroende på vilken version av appen de hör till.  

Schemaläggning 

efter 

nedladdning 

Innehåll: 

gemenskapsfokuserad 

version 

Innehåll:  

version för 

kontrollbetingelsen 

+1 dag  

 

Hello, world changer! 

Support the best charities 

for effective giving. 

Together we can have an 

even higher impact. 

 

Hello, world changer! 

Support the best charities 

for effective and high-

impact giving. 

 

+3 dagar 

Join us in making an 

impact? 

The donation goals are 

close to completion! Make 

a donation to help reach 

our target. 

 

Ready to make an 

impact?  

The donation goals are close 

to completion! Make a 

donation to help reach our 

target. 

 

+7 dagar 

 

Get to know your 

community 

Visit your community feed 

to get updates on the 

impact we make together. 

 

Eager to learn more? 

Visit the feed to get updates 

on the work of our partner 

organizations.  

 

 

4.2.2 Den gemenskapsfokuserade designen 

För att implementera aspekter av gemenskap till den gemenskapsfokuserade versionen 

av appen, baserat på tidigare nämnd teori, krävdes förändringar på olika håll i appen och 

härnäst kan utvecklingen av dess prototyp följas. 
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Aktivitetsflödets syfte är att användarna ska kunna dela med sig av information kopplat 

till sina genomförda donationer tillsammans med ett mindre meddelande, samt att det 

ska ge möjlighet att interagera med de andra användarna genom att kunna gilla 

varandras inlägg. Exempel på inlägg kan ses i figur 3a. Aktivitetsflödet är även ett sätt 

att synliggöra identiteten på de som donerar genom att de kan ha en profilbild och ett 

användarnamn. Att synliggöra identiteten på de som donerar är något som Hardy och 

Van Vugt (2006) förespråkar för att uppmuntra konkurrensmässig altruism. De inlägg 

som sedan görs tydliggör för användarna att det finns andra användare som jobbar för 

samma mål och intresserar sig för samma saker som de själva gör. Enligt Griskevicius 

m.fl. (2012) är synliggörandet av ett önskat beteende, i vårt fall att andra använder 

appen, något som skulle kunna motivera användarna att göra det samma.  

Planen var även att det skulle finnas inlägg i aktivitetsflödet från 

välgörenhetsorganisationerna med olika typer av uppdateringar för att skapa en 

variation i flödet. Dessa uppdateringar skulle vara i form av milstolpar kopplat till hur 

mycket användarna har bidragit med till en specifik organisation. Ett exempel på detta 

kan ses i inlägget från Against Malaria Foundation i figur 3a. Andra uppdateringar kan 

vara när ett donationsmål har uppnåtts, när nya donationsmål blir tillgängliga och om en 

ny välgörenhetsorganisation blir tillgänglig att donera till i appen. 

   

(a)            (b)       (c)  

Figur 3. Första prototyp av aktivitetsflödet under fliken “Activity” (a) och illustration 

av fliken “Global impact” (b) samt slutgiltig prototyp för aktivitetsflödet (c).  
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Aktivitetsflödet lade vi till som en ny flik “Activity” på sidan markerat med en jordglob 

på den nedre menyraden vilket kan ses i figur 3a. Vi placerade aktivitetsflödet där då 

innehållet på den sidan sedan tidigare bestod av det som kan ses i figur 3b vilket 

visualiserar hur stor effekt som användarna av appens donationer har bidragit med 

tillsammans. Detta spelar delvis på samma aspekt av gemenskap som aktivitetsflödet 

ämnar till och därför blev de placerade på samma sida, men separerade med flikarna 

“Activity” och “Global impact”.  

Till en senare prototyp avgränsade vi oss till att inte ha med profilbilder på grund av 

tidsåtgången av en sådan implementation. Profilbilderna ansåg vi dock ha möjlighet att 

bidra positivt till identiteten av användarna och vi planerade att återinföra dessa i ett 

senare skede av projektet om det skulle finnas tid över. Innehållet i inlägget förändrade 

vi något efter beslutet om att inte ha med profilbilder, vilket kan ses i figur 3c. Det 

viktigaste för inläggen ansåg vi vara att visa att andra användare använder appen genom 

att visa information om de donationer som gjorts samt genom möjligheten att gilla 

inläggen. Detta baseras på Griskevicius m.fl. (2012) resonemang om att visa 

förekomsten av det önskade beteendet. Vi ansåg även att det var viktigt att användarna 

som donerat var enkla att identifiera med ett användarnamn. Detta grundar sig i 

Griskevicius m.fl. (2012) och Hardy och Van Vugt (2006) resonemang om att göra de 

som donerar enkla att identifiera. För att följa strukturen av andra typer av sociala appar, 

tog vi ett beslut om att ge användaren möjlighet att kunna dela inläggen på andra sociala 

medier, så en knapp för detta lades till. Att kunna dela donationerna på andra sociala 

medier är en funktionalitet som redan finns på annat håll i appen sedan tidigare, vilket 

också motiverade detta beslut för att behålla en konsekvent design av appen. Fliken 

“Activity” bytte vi namn på till “Community” för att trycka mer på aspekten av 

gemenskap. Slutligen gjorde vi designändringar av flikarna “Community” och “Global 

impact” för att göra sidan mer enhetlig med resten av appen.  

För att aktivitetsflödet ska fungera behöver användaren ges möjligheten att dela sin 

donation tillsammans med ett meddelande efter genomförd donation. Därför lade vi till 

en knapp när en donation genomförts, som kan ses i figur 4a med texten “Share 

message on feed”. När användaren trycker på knappen dyker ett fält upp, som kan ses i 

figur 4b, där användaren kan skriva sitt meddelande och sedan dela inlägget till 

aktivitetsflödet. Vi valde att lägga till en knapp för det här så att användaren kan välja 

om hen vill dela med sig av sin donation eller inte istället för att donationen delas till 

aktivitetsflödet automatiskt. Detta grundade sig i Friedmans (1996) etiska resonemang 

om att användaren bör ges valmöjligheter för att ha kontroll över teknikens påverkan. 
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(a)                          (b) 

Figur 4. Första prototyp för att skriva inlägg till aktivitetsflödet. 

Under utvärdering med UX-designern lyftes en problematik kring att det kan bli 

förvirrande för användaren att det finns två dela-knappar, en som avser att dela 

donationen inom appen och en som avser att dela donationen externt till andra sociala 

medier. Detta löste vi genom att ta bort knappen om att kunna dela inläggen externt och, 

som tidigare nämnts, placera den knappen på själva inlägget i aktivitetsflödet istället. 

Designen på dela-knappen ändrade vi för att den ska passa in bättre med den övriga 

designen i appen, vilket kan ses i figur 5a.  
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(a)                          (b) 

Figur 5. Slutgiltig prototyp för att skriva inlägg till aktivitetsflödet. 

Fältet där användaren kan skriva in ett meddelande och dela sitt inlägg fick en hel del 

förändringar efter utvärdering av prototypen. Fältet lade vi på en helt egen sida istället 

för att vara i form av ett poppuppfönster för att behålla en enhetlighet med resten av 

appen. I fältet lade vi till en rubrik med användarens namn och vilken typ av donation 

som användaren genomfört för att göra det tydligare för användaren vilken information 

som kommer att visas på inlägget, vilket kan ses i figur 5b. 

För att förstärka känslan av gemenskap innehöll den första prototypen en visualisering 

av vilka andra som redan donerat till ett befintligt mål. Visualiseringen knyter an till 

Griskevicius m.fl. (2012) resonemang gällande att visa förekomsten av ett önskat 

beteende, som i vårt fall handlar om att visa att andra användare också använder appen 

och därmed går in i appen. Tanken var att detta skulle visualiseras vid målen i form av 

att visa profilbilderna för de användare som senast genomförde en donation till det 

gällande målet. Detta kan ses figur 6a, och i figur 6b visas ett flöde av de donationer 

som gjorts till ett specifikt mål. Det flödet ska användaren komma till genom att trycka 

på sektionen “Donations” i figur 6a. Flödet skulle vara en filtrering av aktivitetsflödet 

där alla inlägg för ett specifikt mål syns.  
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(a)                          (b) 

Figur 6. Prototyp för visualisering av användare som donerat till donationsmålen (a) 

och flöde av de donationer som gjorts till specifika donationsmål (b). 

Efter utvärdering tog vi beslut om att helt bortprioritera denna visualisering på grund av 

tidsramen för projektet. Visualiseringen kan ge en mer helhetlig gemenskapskänsla i 

appen, men aktivitetsflödet med dess funktioner, blev högsta prioritet då det troligtvis 

har större chans att på egen hand skapa ökad motivation hos användarna att vilja 

fortsätta använda appen. Visualiseringen har möjlighet att vara ett lyckat komplement 

till aktivitetsflödet i form av att öka användarnas motivation att besöka appen, men kan 

troligtvis inte öka motivationen tillräckligt mycket på egen hand för att prioriteras över 

aktivitetsflödet. 

4.2.3 Designen för kontrollbetingelsen 

För att kunna jämföra den gemenskapsfokuserade versionen mot något skapades en 

design för kontrollbetingelsen av appen. Kontrollbetingelsen har som nämnts tidigare 

inte utvecklats baserat på någon teori utan är tänkt att vara en neutral version. Härnäst 

kan utvecklingen av dess prototyp följas.  

Nyhetsflödets placering i appen är densamma som aktivitetsflödet i den 

gemenskapsfokuserade versionen för att versionerna ska ha en motsvarande utformning 

och därmed vara jämförbara. Flödet är uppbyggt av nyheterna i sammanfattad form 

tillsammans med en bild, vilken kan ses i figur 7a. Tanken var att flödet skulle innehålla 

en blandning av nyheter och uppdateringar från TLYCS och de specifika 

välgörenhetsorganisationerna, samt nyheter skrivna av externa parter kopplat till dessa.  
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För att underlätta att samla in den data som behövdes för de olika nyheterna beslutade vi 

att enbart fokusera på de nyhetsuppdateringar som finns via TLYCSs Instagram-konto, 

där de ger uppdateringar från de olika välgörenhetsorganisationerna som de jobbar med. 

Dessutom beslutade vi att endast inkludera de nyheter som är kopplade till de 

organisationer som finns tillgängliga att donera till via appen. Detta för att behålla en 

enhetlighet med resten av appen. TLYCSs Instagram-konto uppdateras i princip 

dagligen, vilket gör att det finns mycket data att hämta därifrån, samt att 

uppdateringarna alltid kommer med en bild, vilket bidrar till att ge mer liv till 

nyhetsflödet i appen.  

   

(a)            (b)       (c)  

Figur 7. Första prototyp av nyhetsflödet (a) samt slutgiltig prototyp för nyhetsflödet (b) 

och en öppnad nyhet i den slutgiltiga prototypen (c). 

Nyhetsflödet fick i den slutgiltiga prototypen en tydligare struktur där varje nyhet är i 

form av ett kort med en tydlig rubrik innehållande logotyp och namn på den 

organisation som nyheten handlar om, vilket kan ses i figur 7b. När användaren trycker 

på en nyhet öppnas nyheten i sin helhet på en ny sida, som kan ses i figur 7c. Vi lade till 

en ny funktionalitet som handlar om att användaren ska kunna göra en donation via 

nyhetsflödet om användaren får upp intresset för en organisation medan hen läser om 

den. Detta lade vi till i prototypen genom att lägga till en knapp “Donate”, vilken också 

kan ses i figur 7c, som bara syns om organisationen som nyheten handlar om har ett 

aktivt mål. När användaren trycker på knappen skickas användaren vidare till sidan där 

en donation kan göras till just den organisationen.  
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4.2.4 Godkännande av prototyp 

UX-designern på Meepo stod för en del av godkännandet av prototypen, men TLYCS 

var också med och godkände prototypen under ett telefonmöte som beskrivs nedan. 

Den 10 mars 2020 hölls ett telefonmöte med Julia Gardholm, Jenny Lindgren, en 

representant från Meepo samt två representanter från TLYCS. Mötet syftade till att 

presentera vårt arbete och prototyp så att TLYCS fick möjlighet att föreslå ändringar 

innan vi gick vidare till att genomföra implementationen. Representanterna från TLYCS 

uttryckte positivitet till våra idéer och gav oss klartecken att gå vidare till 

implementationen baserat på vår prototyp. De uttryckte även att de gillade idén att 

fokusera på inläggen från Instagram för att få kontinuitet i nyhetsflödet. Gällande 

notifieringarna hade representanterna från TLYCS inga ytterligare synpunkter då de 

varit med under utvecklingsprocessen av dem och godkänt dem i ett tidigare skede. 

4.3 Implementation baserat på slutgiltig prototyp 

Implementationen pågick under tio veckor. Första veckan gick åt till att skapa oss en 

uppfattning om appens befintliga kod tillsammans med att genomföra en introduktion 

till det ramverk och programmeringsspråk som appen utvecklats i. Appen är utvecklad 

med ramverket Flutter2 och i det objektorienterade programmeringsspråket Dart3, vilket 

var nya verktyg för oss båda. Flutter gör det möjligt att från en och samma kodbas 

utveckla en app för både Android och iOS. Firebase4 användes också vid 

implementationen och är en plattform för mobil- och webbutveckling som erbjuder 

många funktionaliteter. Till implementationen använde vi oss framförallt av Firebases 

funktioner för att lagra och synkronisera data samt deras funktion för att skapa ett A/B-

test. 

Firebases funktion för A/B-test användes för att se till att deltagarna i studien skulle bli 

tilldelade de olika versionerna vid nedladdning av appen. Via A/B-testningen kan test 

enbart skapas för plattformarna Android och iOS separat, vilket innebar att vi skapade 

ett test för varje plattform, men båda var utformade på samma sätt och var riktade mot 

den senaste versionen av appen (1.2.0) som innehöll våra implementationer. Vid 

nedladdning av appen blir deltagarna som sagt tilldelade de olika versionerna av appen. 

När en deltagare laddar ner appen har hen 50% chans att få den gemenskapsfokuserade 

versionen och 50% chans att få versionen för kontrollbetingelsen. Detta innebär att 

fördelningen av versionerna mellan deltagarna inte nödvändigtvis blir exakt lika. 

De tio veckorna av implementering avslutades med en kodgranskning av den kod vi 

producerat under implementationen tillsammans med vår handledare på Meepo, samt 

tester för att säkerställa att det inte förekom några buggar innan den nya versionen av 

 
2 http://flutter.dev, arkiverat till: https://web.archive.org/web/20200511161117/https://flutter.dev/  

3  https://dart.dev/, arkiverat till: https://web.archive.org/web/20200511145418/https://dart.dev/ 

4  https://firebase.google.com/?hl=sv, arkiverat till: 

https://web.archive.org/web/20200511110717/https://firebase.google.com/ 

http://flutter.dev/
https://web.archive.org/web/20200511161117/https:/flutter.dev/
https://dart.dev/
https://web.archive.org/web/20200511145418/https:/dart.dev/
https://firebase.google.com/?hl=sv
https://web.archive.org/web/20200511110717/https:/firebase.google.com/
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appen med våra implementationer skulle läggas upp på App Store och Google Play. 

Efter implementationen gick det två veckor innan den nya versionen av appen var 

godkänd och fanns tillgänglig för nedladdning på App Store och Google Play.  

4.4 Designresultat 

Följande avsnitt presenterar resultatet av den genomförda implementationen utifrån den 

slutgiltiga prototypen. Under implementationens gång gjorde vi ytterligare mindre 

ändringar i samråd med Meepos UX-designer. Inledningsvis presenteras resultatet för 

notifieringarna, vilket följs av resultatet för den gemenskapsfokuserade designen 

och resultatet för designen av kontrollbetingelsen. 

4.4.1 De färdiga notifieringarna 

Notifieringarna för de två versionerna visas i figur 8. I figur 8a visas de notifieringar 

som skickas ut till gemenskapsfokuserade versionen och i figur 8b de som skickas ut till 

versionen för kontrollbetingelsen. Notifieringarna skickas som tidigare nämnts ut efter 

en, tre respektive sju dagar efter nedladdning av appen, men i figur 8a och figur 8b 

illustreras de tillsammans. Notifieringarna skickas ut i ordning nedifrån och upp i både 

figur 8a och figur 8b.   

  

(a)                          (b) 

Figur 8. Resultatet för implementationen av notifieringar för gemenskapsfokuserade 

versionen (a) och versionen för kontrollbetingelsen (b). 
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4.4.2 Den färdiga gemenskapsfokuserade designen 

I figur 9a och figur 9b kan det slutgiltiga resultatet för sidan där användaren kan skriva 

sitt inlägg ses, och i figur 9c presenteras aktivitetsflödet. Vi har gjort några ändringar 

från den slutgiltiga versionen av prototypen. Till en början så ändrade vi texten på 

knappen i figur 9a från ”Share Donation On Feed” till ”Share Message On Feed” och 

texten i textfältet figur 9b ändrade vi från ”Share a message about this…” till ”Would 

you like to add a comment to this?”. Båda dessa ändringar gjorde vi för att försöka göra 

det så inbjudande som möjligt för användaren att vilja dela ett inlägg till aktivitetsflödet. 

Dessa ändringar gjordes baserat på Verbeeks (2017) resonemang om att det är viktigt ur 

ett etiskt perspektiv att utvärdera de implementationer som görs och fundera på hur de 

kan upplevas och uppfattas av användaren. Tanken bakom dessa specifika textändringar 

är att det kan anses negativt för vissa användare att bli uppmanade att dela med sig av 

sin donation och att de därmed väljer att inte göra det. Om texten istället ändras till en 

uppmaning om att dela ett meddelande tar det bort en del av det laddade i att dela en 

donation och skulle kunna få fler användare att känna en positiv inställning till att dela 

med sig. Den andra texten som vi ändrade handlar om liknande aspekter där användaren 

eventuellt kan uppleva press om hen möts av texten ”Share a message about this…” då 

det kan låta som att det är ett krav att skriva ett meddelande. Vi vill att användare ska 

vilja dela med sig av sina donationer på aktivitetsflödet för att hålla flödet levande och 

därmed ge värde till den gemenskapsfokuserade implementationen. Av den anledningen 

är det viktigt att användarna får en positiv upplevelse och inställning till att dela med 

sig. Vi valde att ändra texten till ”Would you like to add a comment to this?” då det 

bjuder in användaren att skriva ett meddelande till sitt inlägg, men det låter inte som ett 

krav i samma utsträckning. 
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(a)            (b)       (c)  

Figur 9. Resultatet av implementationen för sidan där användaren kan skriva inlägg till 

aktivitetsflödet (a) och (b) samt för aktivitetsflödet (c). 

Aktivitetsflödet slutliga resultat kan som sagt ses i figur 9c. Användaren navigeras dit 

efter att ha tryckt på knappen ”Post” i figur 9b. Dela-knappen på inläggen för att kunna 

dela inläggen till externa appar implementerade vi inte till följd av tidsramen för 

projektet. Dessutom tog vi ett beslut under implementationens gång om att 

aktivitetsflödet i nuläget endast ska innehålla inlägg gjorda av användare. De andra 

typerna av inlägg som föreslogs bortprioriterade vi eftersom vissa av dem kräver en del 

administrativt och manuellt arbete, såsom att göra uppdateringar om milstolpar som 

uppnåtts eller när en ny välgörenhetsorganisation blir tillgänglig att donera till i appen.  

4.4.3 Den färdiga designen för kontrollbetingelsen  

Härnäst kan den färdiga designen för kontrollbetingelsen ses efter genomförd 

implementation. Först kan nyhetsflödet ses i figur 10a och en vald nyhet i figur 10b som 

användaren kommer till genom att trycka på en av nyheterna i figur 10a. Texterna och 

bilderna till nyhetsinläggen är tagna från de senaste uppdateringarna från TLYCSs 

Instagram-konto kopplat till de organisationer som finns att donera till i appen. I det 

stora hela följer detta designen från den slutgiltiga prototypen, men logotyperna för 

organisationerna motsvarar nu de som används på övriga ställen i appen.  
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(a)                          (b) 

Figur 10. Resultatet för implementationen av nyhetsflödet (a) med en vald nyhet (b). 
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5. Utvärdering av implementationen 

Följande kapitel presenterar den metod som använts för att genomföra utvärderingen av 

de implementationer som gjorts i appen och avslutas med en presentation av 

utvärderingens resultat.  

5.1 Genomförande av intervjustudie 

För att samla in data kopplat till hur användare av appen väljer att återvända till den 

baserade vi datainsamlingen på en kvalitativ metod. Kvalitativa metoder är ett bra 

tillvägagångssätt när forskningen söker insikt i och förståelse för individers upplevelser 

(Dalen 2015, s. 15). Intervjustudien bestod av en inledande intervju, en testvecka under 

vilken deltagarna fick använda appen och till sist en avslutande intervju. Dessa moment 

kommer att förklaras mer i detalj i kommande tre avsnitt och följs sedan av ett avsnitt 

som förklarar hur data bearbetades.  

Ahrne och Svensson (2015, s. 42) menar på att för att få fram ett representativt resultat 

från en grupp behövs i de flesta fall runt 10 till 15 deltagare intervjuas. Därefter menar 

de att fler intervjuer kan genomföras tills forskaren upplever att det som sägs på 

intervjuerna är upprepningar och att det inte tillkommer nya data. I vår intervjustudie 

deltog 20 deltagare i åldrarna 23 till 27 med en könsfördelning på 13 kvinnor och 7 

män. Vi valde att innefatta 20 deltagare i studien direkt för att ligga lite i överkant mot 

det rekommenderade antalet. Detta eftersom det sena bytet av metod på grund av covid-

19 inte tillät oss att genomföra en första utvärdering av materialet för att sedan kontakta 

nya deltagare om vi upplevt att data från intervjuerna inte nått en mättnad. Deltagarna 

valde vi ut genom ett bekvämlighetsurval, vilket enligt Trost (2012, s. 31) innebär att 

inkludera personer som finns tillgängliga och är villiga att delta i studien, på grund av 

det sena bytet av metod. Gruppen som deltagarna i studien utgör är relativt homogen då 

deltagarna är i ungefär samma ålder och har liknande bakgrund, då alla för närvarande 

genomför en akademisk utbildning eller nyligen har avklarat en akademisk utbildning.  

5.1.1 Den inledande intervjun 

Innan genomförandet av den inledande intervjun skickades informationsbrevet, som 

presenteras i Appendix A, och samtyckesblanketten, som presenteras i Appendix B, ut 

till samtliga deltagare. Detta för att informera deltagarna om deras roll i studien och hur 

deras data kommer att behandlas. De inledande intervjuerna genomfördes enskilt med 

varje deltagare för att säkerställa att deras svar på frågorna inte påverkas av de andra 

deltagarnas svar. Ahrne och Svensson (2015, s. 84) menar att under gruppintervjuer 

uppstår diskussioner som gör att deltagarna lär sig av varandra och därmed kan ändra 

sina åsikter. Då vi är intresserade av att förstå de enskilda individerna, snarare än 

deltagarna som en grupp, och se om deras enskilda beteende förändrats under studiens 

gång så valde vi att genomföra intervjuerna enskilt. 
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Med anledning av situationen med covid-19 genomförde vi samtliga intervjuer på 

distans och varje intervju pågick i mellan 15 och 20 minuter. Sedgwick och Spiers 

(2009) menar att videointervjuer har potential att bibehålla alla fördelar med en intervju 

som utförs i person, eftersom personerna får möjlighet att se varandra och kunna avläsa 

varandras kroppsspråk. Därför valde vi att utföra våra intervjuer via videosamtal istället 

för via telefonsamtal. Intervjuerna inleddes med att deltagarna gav sitt samtycke 

muntligt till att delta i studien och att deras svar får användas och publiceras i detta 

examensarbete. 

Den inledande intervjun syftade till att ge en förståelse för deltagarnas inställning till att 

donera till välgörenhetsorganisationer, befintliga vanor kopplat till att donera, vilka 

hinder de upplever till att donera och reflektioner kring vad de upplever motiverar dem 

till att donera. En av frågorna berörde deltagarnas inställning till Facebooks funktion för 

födelsedagsinsamlingar, som går ut på att användare har möjlighet att sätta upp 

insamlingar för välgörande ändamål som ett alternativ till att ge en födelsedagspresent. 

Detta var av intresse för att få perspektiv, kopplat till våra egna implementationer, på 

deltagarnas inställning till de sociala aspekterna av att användarna kan se vilka som 

donerat på ett forum som Facebook. Intervjuerna var utformade med ett antal 

nedskrivna huvudområden för att hålla intervjuerna nära de önskade ämnesområdena, 

vilket enligt Dalen (2015, s. 34) kategoriseras som en semistrukturerad intervju. Det var 

också av intresse att ge möjlighet till deltagaren att göra tolkningar och följa sina egna 

tankegångar som kunde följas upp med följdfrågor. En utförlig frågeguide för den 

inledande intervjun presenteras i Appendix C. Ämnena som togs upp under intervjun 

var av intresse för att ge en grundläggande förståelse för deltagarnas inställningar och 

motivationer för att sedan kunna undersöka om dessa förändrats under studiens gång.  

För att kunna göra en så rättvis bearbetning av data från intervjuerna som möjligt menar 

Ahrne och Svensson (2015, ss. 49-50) att det är bra att dokumentera det som sägs under 

intervjun. De menar att detta kan göras både genom att spela in intervjun om deltagarna 

godkänt detta och genom att anteckna med papper och penna. Det bästa är dock att göra 

båda delarna om det tekniska skulle krångla på något sätt (Ahrne och Svensson 2015, 

ss. 49-50). Vi bad därför om deltagarnas tillstånd till att spela in intervjuerna och tog 

även anteckningar med papper och penna under intervjuernas gång. Vi fokuserade på att 

anteckna centrala fraser och stödord som skulle kunna återspegla intervjun i stort.  

5.1.2 Testveckan 

När de inledande intervjuerna genomförts med samtliga deltagare påbörjades testveckan 

där användarna laddade ner och använde appen The Life You Can Save som vi gjort 

våra implementationer i. Syftet med testveckan var att ge deltagarna en chans att testa 

de implementationer som vi gjort, under relativt normala omständigheter, för att sedan 

kunna diskutera deras upplevelse av appen och därmed undersöka om våra 

implementationer skapat ett förändrat beteende. Deltagarna fick dock inga indikationer 

på vilka ämnen som skulle diskuteras under den avslutande intervjun, för att inte 

påverka deras användning av appen. Testveckan inleddes med att vi skickade ut en 
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påminnelse till alla deltagare om att testveckan startat och bad dem ladda ner appen och 

se till att godkänna notifieringar från appen. Vi var medvetna om att det eventuellt gav 

en bias till deltagarna om att notifieringarna hade betydelse för studien och att det skulle 

kunna påverka hur de senare väljer att interagera med dem. Vi resonerade dock att 

notifieringarna är en så pass central del av implementationen, då notifieringarna ska 

agera som triggers till att användarna utför det önskade beteendet, att vi inte ville riskera 

att alla deltagare tackade nej till dem.  

När deltagarna laddade ner appen så gjorde vårt A/B-test att deltagarna fick olika 

versioner av appen. A/B-testet delar som sagt inte ut de olika versionerna till varannan 

nedladdning utan istället med en sannolikhet på 50% för de två versionerna. Elva 

deltagare fick därför den gemenskapsfokuserade versionen och nio deltagare fick 

versionen för kontrollbetingelsen. Detta var en tillräckligt bra fördelning av versionerna 

för att fortgå med testveckan utan att vidta åtgärder. Anledningen till att vissa deltagare 

fick versionen för kontrollbetingelsen under testveckan var, som tidigare nämnts, för att 

kunna använda det som en kontroll på huruvida de gemenskapsfokuserade 

implementationerna gjorde skillnad i beteendeförändringen eller inte. 

Deltagarna fick instruktioner om att bekanta sig med appen för att sedan använda appen 

under veckan på samma sätt som de skulle ha använt den om de laddat ner den utan 

medverkan i denna studie. Under testveckan skickades de tre notifieringarna, som 

presenterades i kapitel 4.2.1 Utformning av notifieringarna, ut. Den första skickades ut 

en dag efter nedladdning av appen, den andra tre dagar efter nedladdning och den sista 

skickades ut under testveckans sista dag. Eftersom notifieringarna var tidsinställda på 

att skickas ut en specifik tid efter att deltagaren laddat ner appen, så innebar det att 

deltagarna eventuellt mottog notifieringarna vid olika tidpunkter på dygnet. Vi såg till 

att inte ha något samtal med deltagarna om appen eller testet under testveckan för att 

inte skapa en onaturlig medvetenhet om appen. Detta eftersom det skulle kunna påverka 

hur de väljer att använda appen. De enda påminnelserna de skulle få kopplat till appen 

var i form av notifieringarna som skickades ut. När testveckan avlutats skickade vi en 

påminnelse till samtliga deltagare om att testveckan var över och att de nu fritt kunde 

välja om de ville behålla eller avinstallera appen. 

5.1.3 Den avslutande intervjun 

De avslutande intervjuerna genomfördes inom två dagar efter att testveckan avslutades. 

Det var viktigt att genomföra dem så snart som möjligt för att deltagarna skulle ha 

möjlighet att komma ihåg sina tankar och erfarenheter från testveckan. Detta för att 

kunna få fram rättvis information under intervjun. Av samma anledningar som nämnts 

kopplat till de inledande intervjuerna så genomfördes även dessa intervjuer med 

deltagarna enskilt, via videosamtal och som semistrukturerade intervjuer. Syftet med 

dessa intervjuer var att få en uppfattning om hur deltagarna valt att använda appen under 

testveckans gång och hur de uppfattade och interagerade med notifieringarna. Detta för 

att undersöka huruvida våra implementationer påverkat beteendet på något sätt. En 

utförlig intervjuguide till dessa intervjuer presenteras i Appendix D.  
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Intervjuerna tog mellan 20 och 30 minuter att genomföra och även under dessa 

intervjuer bad vi om deltagarnas tillstånd att spela in intervjuerna och tog även 

anteckningar med papper och penna under intervjuernas gång. 

5.1.4 Bearbetning av insamlade data 

Data från intervjuerna bearbetades kontinuerligt genom att renskriva de kortare 

anteckningar som tagits så fort som möjligt efter avslutade intervjuer. Enligt Dalen 

(2015, s. 73) är det fördelaktigt att bearbeta material från intervjuer till tydlig text 

omedelbart efter intervjuer för att kunna återge deltagarnas uttalanden så precist som 

möjligt. Om det var någon information i anteckningarna som behövde ett ytterligare 

förtydligande så användes ljudinspelningarna för att få mer kontext till de uttalanden 

som antecknats. 

När materialet väl finns i text så menar Dalen (2015, s. 78) att nästa steg i att bearbeta 

kvalitativa data är att genomföra en kodningsprocess av materialet. Hon förklarar att 

kodning är ett sätt att systematiskt gå igenom textmaterial för att identifiera lämpliga 

kategoriseringar av materialet och därmed kunna ge förståelse för innehållet. Vi 

tillämpade detta i vår analys av materialet genom att först gruppera materialet utifrån 

vilken fråga som ställts för att kunna få en överblick över hur de olika deltagarna svarat 

på samma fråga. Därefter markerade vi intressanta delar i materialet med olika färger 

där färgerna motsvarade olika kategorier av ämnen som deltagarna nämnde. När dessa 

kategorier var på plats bearbetades de en i taget för att hitta ett underliggande intressant 

tema i varje kategori som sedan kunde lägga grunden för presentationen av data i 

resultatet. 

5.2 Resultat av utvärderingen 

I detta avsnitt presenteras resultatet från de genomförda intervjuerna under olika teman 

som identifierats vid bearbetningen av data.  

5.2.1 Notifieringarnas effekt 

En övervägande majoritet av deltagarna hade en generellt negativ inställning till att få 

notifieringar från appar. Detta uttryckte de tydligt tillsammans med resonemang om att 

de flesta notifieringar som skickas ut från appar upplevs störande då de uppmanar till att 

öppna appen vid ett tillfälle som oftast inte passar deltagaren eller att innehållet i 

notifieringen inte är något som intresserar deltagaren. En deltagare menar exempelvis 

att “jag vill öppna appar på eget bevåg när det passar mig och inte för att jag blir pressad 

till det från en notifiering” och en annan deltagare berättar att “jag tycker att 

notifieringar är irriterande eftersom det inte står något intressant i dem”. Endast ett fåtal 

deltagare uttryckte direkt positivitet till notifieringar generellt och menade då på att det 

är bra med notifieringar för att få uppdateringar som deltagaren är intresserad av. Alla 

dessa menade dock på att de har valt ut notifieringar från appar som de faktiskt vill ha 

dem från och sett till att stänga av de notifieringar som de inte vill ha.  
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Från undersökningen visade det sig att deltagarna reagerade på olika sätt när de mottog 

notifieringar från vår app. Ungefär hälften av deltagarna gick in i appen när de fick en 

notifiering och det var jämnt fördelat mellan de två versionerna av appen. Av dem som 

gick in i appen var det vissa som menade på att det var innehållet i notifieringen som 

fick dem att vilja besöka appen, medan vissa förklarade att de glömt bort att de hade 

appen så att notifieringen fungerade som en påminnelse om appens existens. Även här 

var det jämnt fördelat mellan de två versionerna kopplat till de som gick in i appen till 

följd av notifieringarnas innehåll. Dock visade det sig att det var innehållet i en särskild 

notifiering för den gemenskapsfokuserade versionen som lockade deltagarna att öppna 

appen, medan det inte uttrycktes något särskilt om innehållet i en specifik notifiering för 

versionen för kontrollbetingelsen. För den gemenskapsfokuserade versionen var det den 

sista notifieringen som skickades ut som lockade deltagare till att öppna appen där 

innehållet bestod av: “Get to know your community. Visit your community feed to get 

updates on the impact we make together”. Deltagarna menade att just den notifieringen 

“fångade deras uppmärksamhet” och att de från det gick in och besökte aktivitetsflödet i 

appen. I övrigt menade några av deltagarna, för båda versionerna, att de gick in i appen 

till följd av att innehållet i notifieringarna generellt var formulerat på ett sätt som gav en 

“positiv uppmuntran” och att de upplevdes “intressanta och peppande”.  

5.2.2 Immunitet till notifieringar 

Flertalet deltagare menar att de sällan har notifieringar påslagna överhuvudtaget där 

några deltagare säger “jag blockerar notifieringar från alla appar som försöker skicka 

dem till mig”, “jag försöker stänga av alla notifieringar”, “jag slår aldrig på notifieringar 

självmant” och “generellt så avskyr jag notifieringar”. De som ändå har notifieringar 

påslagna förklarar att notifieringar generellt inte har så stor påverkan på dem utan det 

verkar som att de har uppnått en form av immunitet mot notifieringarnas effekt. De 

menar exempelvis att “notifieringar har blivit så normaliserat att jag inte ens reflekterar 

över att de kommer längre”, “det är sällan jag interagerar med notifieringar”, “jag 

reagerar i princip inte på att jag får notifieringar” och “generellt har inte notifieringar 

någon påverkan på mig”. 

Ungefär hälften av deltagarna öppnade inte appen när de fick notifieringar. En del av 

dem berättar att de noterat att de fått notifieringarna, men att de valt att inte öppna 

appen på grund av att innehållet i notifieringarna inte intresserade dem. En deltagare 

berättar att “jag läste innehållet halvvägs och tyckte inte att det intresserade mig, så jag 

tryckte bort den” och en annan menar att “jag läste innehållet i notifieringarna, men det 

fick mig inte att vilja öppna appen”. Detta är en liknande problematik som majoriteten 

av deltagarna lyfte kopplat till notifieringar generellt. Resten av de deltagare som inte 

gick in i appen från notifieringarna menade på att de inte ens noterat eller reagerat på 

notifieringarna över huvud taget då de menar att notifieringar har en tendens att 

försvinna i mängden om de inte sticker ut. 

Några av dem som inte öppnade appen efter att de mottagit notifieringar förklarade ändå 

att notifieringarna fungerade som en påminnelse om att de har appen. En deltagare sa 
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exempelvis att “jag gjorde ingenting när jag fick notifieringarna, utan jag fick mer som 

en påminnelse om att appen finns och att jag kan öppna den senare”. En annan deltagare 

förklarade att “det var bra att jag fick tre notifieringar under veckan, för trots att jag inte 

gick in i appen just då så blev jag påmind om att jag har appen”.  

5.2.3 Inställningen till notifieringar beror på olika faktorer 

En majoritet av deltagarna menade att deras generella inställning till notifieringar också 

beror på vilken typ av app som de kommer från. De flesta var okej med att få 

notifieringar från sociala medier och några var även okej med dem som kommer från 

nyhetsappar, medan andra typer av notifieringar sällan togs emot på ett positivt sätt. 

Flertalet av dessa deltagare förklarar att de ser till att stänga av notifieringar från de 

appar som de inte vill ha uppdateringar från, medan det kan finnas viss positivitet med 

notifieringar från appar som de verkligen använder och där innehållet i notifieringen är 

något som de anser är viktigt.  

Flertalet deltagare uttryckte att det är viktigt att notifieringarna inte skickas ut med för 

hög frekvens för att inte upplevas störande. En deltagare menar att “om jag får flera 

notifieringar om dagen så blir det distraherande i min vardag och då stänger jag av dem” 

och en annan påpekade att “om notifieringarna skickas ut med en lagom frekvens så blir 

de inte störande utan då kan de på riktigt bli en påminnelse om att appen finns”. Några 

deltagare uttryckte att de var mycket nöjda med frekvensen som notifieringarna 

skickades ut med från vår app och att det bidrog positivt till deras inställning. En 

deltagare berättar exempelvis att “jag tycker att det var bra att få en notifiering efter en 

dag, tre dagar och någon mer för då blev jag mer välinställd till att gå in i appen 

eftersom jag inte blev spammad av notifieringar”.  

Ett flertal deltagare kom med andra insikter och förslag på förbättringar för att våra 

notifieringar i större utsträckning skulle fungera som en trigger till att vilja besöka 

appen. Den mest framträdande insikten handlade om att tidpunkten när notifieringarna 

skickas ut är bland det viktigaste för huruvida de mottas positivt och fungerar som en 

trigger till att öppna appen. Där var flertalet deltagare överens att den bästa tidpunkten 

för notifieringar är på kvällstid, eftersom det ofta är den enda tiden på dygnet när de inte 

är direkt upptagna med något annat. Några av deltagarna resonerade att “jag fick en 

notifiering från appen på morgonen och det passar sällan bra då jag alltid är på väg 

någonstans, så därför funkar kvällstid bättre för mig”, “nu fick jag notifieringen på 

kvällen vilket var bra för om jag fått den på dagen hade jag inte öppnat den” och “om 

jag får notifieringar när jag är på jobbet trycker jag bort dem, men om jag får dem på 

kvällen när jag är hemma så brukar jag kolla på dem”.  

5.2.4 Jämförelse och imitation  

Av de deltagare som hade den gemenskapsfokuserade versionen förekom det blandade 

reaktioner och uppfattningar av aktivitetsflödet. Flertalet reaktioner var positiva där 

deltagarna framförallt framhävde att det är motiverande att se att andra donerar. En av 
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deltagarna beskriver exempelvis aktivitetsflödet som uppmuntrande och peppande, samt 

att det är bra att se att andra jobbar för samma sak. Några andra deltagare nämner att 

“det blir tydligt hur stor skillnad en person kan göra” och “jag förstår att vissa kan 

motiveras av att se att andra hjälper till och jag tror på idén” gällande aktivitetsflödet. 

Två deltagare påpekar även de att de tycker att det är positivt att se att andra donerar, 

men en av dem menar att det kan skapa ett grupptryck som kan göra att man känner sig 

pressad att donera, men utvecklar att grupptrycket mest är positivt eftersom det 

motiverar fler till att donera. Under den inledande intervjun resonerade några deltagare 

kring grupptryck kopplat till Facebooks födelsedagsinsamlingar där de menar att 

visualisering av att andra användare donerar kan skapa ett grupptryck som kan upplevas 

både positivt och negativt. De menar att det kan vara positivt då det gör att “det i 

slutändan samlas in mer pengar till vettiga saker” och att det kan vara negativt då “det 

finns en risk att de som donerar gör det på grund av att det blir en form av tävling och 

därmed donerar för att det ser bra ut och för att få status”. En annan deltagare resonerar 

att “i och med att man ser vad folk donerat så kan man skrämmas iväg för att man inte 

vill ge för lite och att man kan lista ut hur mycket varje individ skänkt”. I det 

sammanhanget menar de flesta att det negativa väger tyngre än det positiva då det 

främst blir en form av tävling och jakt på status snarare än något positivt. 

När samma deltagare vid den avslutande intervjun resonerade kring aktivitetsflödet i vår 

app var det ingen av dem som nämnde något om att det skulle finnas en risk att det blev 

en tävling eller en statusfråga. En av dem förklarar att “flödet är bra för att man ser 

andra och kan se vad folk ger”. Det fanns dock ett fåtal deltagare som var direkt 

negativt inställda till aktivitetsflödet i appen. En deltagare menar på att det flödet 

snarare minskade viljan att donera eftersom det påminde om sociala medier, vilken hen 

inte uppskattar att vara offentlig på. En annan deltagare uttryckte att hen var inne minst 

på sidan för aktivitetsflödet för att “jag är inte intresserad av att jämföra mig med andra 

och då känns det onödigt att se vad specifika personer donerat”.  

Flera av deltagarna påpekar att de hade blivit mer motiverade och påverkade om 

aktivitetsflödet hade innehållit inlägg från deras vänner istället för främlingar. En av 

deltagarna uttrycker det som att “jag förstår syftet med flödet, att det ska ge motivation 

att se vad andra har donerat men för mig är det bara namn som inte säger så mycket”. 

Deltagaren menar istället att hen skulle blivit mer motiverad och använt appen mer om 

aktivitetsflödet bestod av inlägg från vänners donationer. Andra deltagare påpekar att 

“för mig är inläggen från okända personer, om det varit folk jag känner skulle jag ha 

påverkats mer av deras donationer för då hade jag också velat göra det”, “jag tycker 

tanken med att skapa en gemenskap i appen är bra och tror att det kan skapa motivation 

men för min egen del skulle jag ha blivit mer motiverad om jag kände de som gjort 

inläggen” och “om jag hade använt appen mer och varit en större del av appens 

gemenskap så tror jag att det hade varit roligare att skrolla runt i flödet, eller om det 

skulle bli en stor grej bland mina vänner så skulle det vara något som motiverade mig 

till att donera”.  
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5.2.5 Betydelsen av information 

För båda versionerna lyfte flertalet deltagare att det var positivt och delvis motiverande 

att de kunde läsa på och hämta information om de olika organisationerna och deras 

arbete. Deltagare uttrycker det som att “jag har blivit påmind om hur privilegierad jag är 

och att jag borde göra något” och “min motivation har blivit påverkad av appen 

eftersom jag blivit uppmuntrad att läsa på mer och då fått en större lust att donera”. Den 

sida som deltagarna framförallt använde för att hämta information från var startsidan 

som innehåller information om de olika donationsmålen och organisationerna. För de 

deltagare som hade versionen för kontrollbetingelsen nämns användningen av 

nyhetsflödet i liten utsträckning. Vissa deltagare var skeptiskt inställda till ett 

nyhetsflöde och en deltagare förklarar att “jag tänker att ett flöde med information är bra 

i teorin men att det inte påverkar mig i praktiken för om jag vill ha information om 

något söker jag upp det på egen hand”. En annan deltagare uttrycker att “jag är likgiltig 

till ett sånt flöde då det varken gör mig mer eller mindre motiverad till att donera”.  

5.2.6 Beteendepåverkan 

Beteendet vi är ute efter att påverka är att återvända till appen. Detta innebär även att 

det måste finnas något som intresserar och motiverar användarna inne i appen för att de 

ska vilja återvända till den. Som presenterats tidigare uttryckte deltagarna både positiva 

och negativa åsikter om både notifieringarna och de olika flödena separat. 

Sammanfattningsvis var det ungefär hälften av deltagarna som öppnade appen efter att 

de mottagit en notifiering och det visade sig att det inte var någon större skillnad mellan 

de två versionerna kopplat till detta och till hur många gånger deltagarna gick in i 

appen. Kopplat till de olika flödena var det fler spridda åsikter om aktivitetsflödet än om 

nyhetsflödet, där aktivitetsflödet väckte både positiva och negativa känslor hos 

användarna medan nyhetsflödet främst upplevdes positivt. Resultatet visar dock på att 

aktivitetsflödet i större grad än nyhetsflödet hade en påverkan på deltagarnas 

motivation.  

För att studera huruvida det önskade beteendet har uppnåtts presenteras nedan huruvida 

deltagarna både öppnade appen från notifieringarna och upplevde att flödet i appen gav 

dem ökad motivation till att fortsätta använda den. Detta för att se om det finns 

indikationer på om samspelet mellan notifieringar som triggers och 

gemenskapsfokuserade implementationer för att skapa motivation har möjlighet att 

förändra ett beteende. Resultatet visar att en deltagare som hade den 

gemenskapsfokuserade versionen både gick in i appen från en notifiering och hade 

åsikten att aktivitetsflödet ökade motivationen till att fortsätta använda appen. För 

versionen för kontrollbetingelsen var det också en deltagare som både gick in i appen 

från en notifiering och hade åsikten att nyhetsflödet ökade motivationen till att fortsätta 

använda appen. 
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6. Diskussion 

I följande kapitel förs diskussioner kring studiens resultat. Det första avsnittet syftar till 

att diskutera funktionerna av de implementationer som gjorts och rekommendationer för 

hur dessa kan utvecklas. Detta följs av ett avsnitt som ämnar att beskriva de 

begränsningar som funnits kopplat till studien och som därmed utgjort ramarna för 

resultatet.  

6.1 Reflektioner kring resultatet från utvärderingen 

För att uppnå syftet med examensarbetet, att undersöka om en appdesign baserad på 

gemenskapsfokuserade aspekter för att skapa motivation och notifieringar som triggers 

kan skapa ett förändrat beteende hos användarna, behöver vi utvärdera på vilket sätt 

notifieringarna och de gemenskapsfokuserade implementationerna har påverkat 

deltagarnas beteende att återvända till appen. För att göra det kommer vi först diskutera 

vilken påverkan som notifieringarna har haft på deltagarnas beteende och hur dessa kan 

vidareutvecklas. Detta följs av en liknande diskussion kopplat till de 

gemenskapsfokuserade implementationerna som gjorts. Avslutningsvis följer en 

diskussion kring hur notifieringarna och de gemenskapsfokuserade implementationerna 

fungerat tillsammans för att förändra deltagarnas beteende att återvända till appen. 

Samtliga diskussioner förs med en jämförelse till versionen för kontrollbetingelsen.  

6.1.1 Notifieringarnas påverkan 

Baserat på hur pass många av deltagarna som berättade att de generellt har en negativ 

inställning till notifieringar och att ett flertal av dem inte reagerade på våra notifieringar 

i särskild stor grad så verkar det som att vana användare av appar i viss utsträckning har 

uppnått en mättnad och immunitet mot notifieringar. Detta implicerar att det behöver 

läggas mer fokus på utformningen av notifieringar för att de ska kunna fungera som 

lyckade triggers och få användaren att gå in i appen. Något som nämndes var att vissa 

deltagare inte upplevde att våra notifieringar intresserade dem och att de därför inte 

interagerade med dem. Freyne m.fl. (2017) menar just på att det är viktigt att ha 

varierande innehåll i notifieringar så de fortsatt kan upplevas intressanta för användarna. 

Det innebär att det finns en vikt i att se till att notifieringarna är intressanta för alla 

användare och därför behöver de troligtvis vara personanpassade i så stor utsträckning 

som möjligt för att ge effekt hos den enskilda användaren. I appen hade det till exempel 

kunnat handla om att användaren får notifieringar kopplade till uppdateringar om det 

välgörenhetsarbete som de själva har utfört. Det skulle exempelvis kunna vara en 

notifiering som berättar att användarens donation nu är i bruk eller att ett donationsmål 

som användaren har donerat till har uppnåtts. Ett annat alternativ är att tillåta 

användaren att filtrera bland appens notifieringar. De deltagare som hade en generellt 

positiv inställning till notifieringar menade på att de har sett till att filtrera bland deras 

notifieringar och se till att endast ha notifieringar påslagna från appar som de faktiskt 

vill ha notifieringar från, vilka då inte upplevs som störande. Att filtrera och välja 
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mellan olika typer av notifieringar kan vara positivt att implementera inom en app i 

form av ett notifieringscenter. Det skulle innebära att användaren har större möjlighet 

att välja bland olika typer av notifieringar som intresserar hen och det skulle göra att 

användarens upplevelse av innehållet i appens notifieringar blir mer personanpassad.   

Resultatet tyder på att tidpunkten för när notifieringarna skickas ut är central för 

huruvida användare väljer att interagera med dem. Där var de flesta överens om att 

notifieringar tas emot på bästa sätt om de skickas ut på kvällen eftersom användarna 

generellt är upptagna på dagtid. Deltagarna menade att de var nöjda över de 

notifieringar som vi skickade ut på kvällen och menade att de nog inte hade öppnat 

notifieringarna om de skickats under dagen istället. Det riktades då också kritik mot de 

notifieringar som skickats ut tidigare under dygnet då deltagaren menade att det inte var 

ett passande tillfälle att öppna en notifiering. Som tidigare nämnts menar Fogg (2009) 

att vid tillfället där notifieringarna skickas ut är det viktigt att användaren både är 

motiverad och har förmågan att utföra beteendet. När deltagarna får notifieringar under 

dagtid innebär det exempelvis att de varken har motivationen eller förmågan att öppna 

appen då de är upptagna med jobb eller liknande och motivationen ligger på att 

genomföra uppgifter kopplat till det. Det innebär att notifieringarna i det sammanhanget 

endast upplevs som störande och användaren kommer inte öppna dem i lika stor 

utsträckning. På kvällstid verkar det däremot som att både motivation och förmåga att 

öppna appen finns i större utsträckning då användaren inte nödvändigtvis är upptagen 

med annat och därmed är mer benägen att öppna en app från en notifiering. Det 

optimala verkar vara att personanpassa när notifieringarna skickas ut beroende på 

användaren, så att det passar just den användarens vardag, men i ett första steg kan det 

vara en bra idé att skicka ut notifieringar under kvällstid. 

Vissa av deltagarna hade inte reagerat på att de fått några notifieringar från vår app och 

det är som sagt troligtvis kopplat till att appanvändare har blivit så vana vid 

notifieringar att de inte får lika stor effekt som de kanske hade till en början. Fogg 

(2009) menar att ett kriterium som lyckade triggers måste uppfylla är att användaren 

märker av dem. Detta verkar ha blivit mer problematiskt i och med den immunitet som 

användare börjar få mot notifieringar då de inte verkar vara lika mottagliga för dem 

längre. Därmed skulle slagkraftigare notifieringar troligtvis göra att de uppmärksammas 

mer av användaren. Det är dock relativt begränsat hur en notifiering kan utformas, men 

ett förslag är att inkludera bilder i notifieringarna då det skulle kunna innebära att just 

den notifieringen sticker ut lite mer i mängden bland de andra notifieringarna. Annars 

kan troligtvis de ovan nämnda förbättringarna tillsammans, att göra innehållet mer 

personanpassat samt att de skickas ut vid mer optimala tillfällen, göra att notifieringarna 

väcker större uppmärksamhet hos användaren. 

Resultatet tyder på att det inte var någon större skillnad mellan det 

gemenskapsfokuserade innehållet och det mer individfokuserade innehållet kopplat till 

hur bra våra triggers fungerade. Dock verkade sättet som innehållet presenterats på ha 

viss betydelse då vissa av användarna menar att notifieringarna generellt hade en 
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peppande och stöttande ton vilket gjorde att de ville besöka appen. Notifieringarna 

verkade dock i allra högsta grad fungera som en påminnelse om appens existens. 

Vi valde att skicka ut tre notifieringar under testveckan och detta mottogs positivt då 

flera av deltagarna nämnde att de generellt tycker att de får för många notifieringar från 

andra appar, men ingen nämnde detta kopplat till våra notifieringar. Detta är i linje med 

forskningen av Freyne m.fl. (2017) som menar på att användare endast tolererar en viss 

mängd av notifieringar innan de börjar anses vara negativa. Resultatet tyder på att 

användare accepterar olika många notifieringar från appar beroende på vilken typ av 

app det handlar om, där notifieringar från sociala medier är de som främst accepteras. 

Att användarna accepterar notifieringar från sociala medier kan ha att göra med att de 

notifieringarna i princip alltid är kopplade till just den användarens användande av 

appen. Användaren får vanligtvis inte generella notifieringar från sociala medier utan 

får notifieringar om att någon har skickat ett meddelande till användaren, gillat ett 

inlägg som användaren gjort, gjort ett inlägg i en grupp som användaren valt att gå med 

i och liknande. Detta medför att notifieringarna i stor utsträckning upplevs intressanta 

av användaren. Vidare tyder detta på att användarna skulle kunna vara positivt inställda 

till att mottaga fler notifieringar i veckan från appen TLYCS om de också är kopplade 

till det egna användandet. För appen skulle det kunna vara notifieringar kopplat till 

andras interaktioner med inläggen som användaren gjort i appen, uppdateringar om 

användarens genomförda donationer och framsteg i donationsmål som användaren 

donerat till.  

Som presenterat i resultatet var det ett antal deltagare som menade att de inte öppnade 

notifieringarna när de kom, men att frekvensen som de skickades ut med uppfattades 

positivt och därmed mottogs notifieringarna som en positiv påminnelse. Detta medförde 

att notifieringarna skapade en positiv bild av appen hos deltagarna som gör att de vid ett 

senare tillfälle skulle kunna besöka appen på eget bevåg. Enligt Fogg (2009) är en 

trigger lyckad om den direkt får användaren att utföra det önskade beteendet, men vi 

anser att fenomenet med att notifieringarna skapar en positiv bild av appen också skulle 

kunna beskrivas som lyckat då användaren på längre sikt kommer kunna utföra det 

önskade beteendet. Detta är intressant då det innebär att notifieringar kan ha en roll i att 

bibehålla en god och positiv kontakt med användaren för att få användaren att vilja 

fortsätta använda appen.  

Ovan har det diskuterats kring vad som verkade fungera med våra notifieringar och 

förbättringsmöjligheter för att skapa notifieringar som i större utsträckning kan agera 

som lyckade triggers för att få användaren att utföra det önskade beteendet. Det borde 

dock funderas vidare på om notifieringar över huvud taget idag är ett bra sätt att gå 

tillväga för att skapa en trigger för appar då den generella bilden av notifieringar verkar 

vara negativ. Problematiken som kan uppstå är att bra notifieringar utformas, men att de 

aldrig når användaren då användaren väljer att inte acceptera notifieringar från en 

nyligen nedladdad app. Det gör att det kan vara intressant att undersöka om det finns 

något annat sätt att skapa en trigger för att få en användare att besöka en app. 
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6.1.2 De gemenskapsfokuserade implementationernas påverkan 

En användare behöver enligt Fogg (2009) bland annat vara motiverad att utföra ett 

beteende för att förändra ett beteende och det är det som implementationen av de 

gemenskapsfokuserade aspekterna i aktivitetsflödet har syftat till. Deltagarna uttryckte 

inte explicit något om deras motivation till att öppna appen men som nämnts tidigare så 

har vi snarare fokuserat implementationen av aktivitetsflödet på att användarna ska bli 

motiverade att använda appen vilket i sin tur leder till att de öppnar appen. Det vi har 

fokuserat på är därför deltagarnas resonemang om vad som påverkat dem och gjort dem 

motiverade i appen.  

Aktivitetsflödet i den gemenskapsfokuserade versionen fick som presenterat i resultatet 

blandade reaktioner men i huvudsak handlade reaktionerna om att vissa deltagare 

motiverades av att de såg att andra donerade i appen. Andra deltagare menade på att 

aktivitetsflödet hade motiverat dem om de visste vilka det var som gjort inläggen och 

några uppskattade inte alls konceptet av ett flöde innehållandes användares donationer. 

För flödet i versionen för kontrollbetingelsen var deltagarnas reaktioner mer sparsamma 

och deltagarnas svar antydde att nyhetsflödet inte gjort något större intryck på dem eller 

skapat motivation. Det verkade snarare vara en generell uppfattning bland alla deltagare 

att de tyckte det var intressant att läsa på om donationsmålen och organisationerna. 

Resultatet tyder därför på att aktivitetsflödet skapade fler reaktioner och motiverade 

användarna i högre grad än vad nyhetsflödet gjorde. Det indikerar att de 

implementationer av gemenskapsfokuserade aspekter i aktivitetsflödet som vi har gjort 

har haft en påverkan men att de bör vidareutvecklas för att förstärka motivationen hos 

användarna att återvända till appen.  

Att flera deltagare uttryckte sig positivt till att se att andra donerar tolkar vi som att 

aktivitetsflödet synliggjorde de andra användarna av appen och deras beteende och att 

synliggörandet påverkade deltagarna. Det går i linje med Griskevicius m.fl. (2012) 

strategi för att möta människans tendens att omedvetet imitera andra genom att 

synliggöra det önskade beteendet. De deltagare som påpekade att synliggörandet av de 

som donerar kunde skapa ett grupptryck av både positivt och negativt slag relaterar 

till  Hardy och Van Vugts (2006) resonemang om konkurrensmässig altruism där 

individer försöker konkurrera ut varandra i termer av generositet för att påverka sin 

status men också till Griskevicius m.fl. (2012) resonemang om att människan har en 

motivation för relativ status snarare än absolut status vilket blir tydligt av att deltagarna 

jämför sig med andra som donerat. Vi tolkar deltagarnas resonemang som att vår 

implementation av ett aktivitetsflöde med inlägg om genomförda donationer gav en 

önskad effekt eftersom vi lyckades synliggöra beteendet av att andra användare 

använder appen och donerar, och på så vis skapade motivation till att donera eller 

konkurrensmässig altruism. Att synliggöra beteendet av att andra användare använder 

appen är därför något som vi tror skulle vara givande göra på fler ställen i appen. Vi 

anser att en implementation av vår ursprungliga plan om att personifiera användarna 

med profilbilder och att synliggöra att de använder appen genom att visualisera dem vid 

de målen som de donerat till skulle kunna öka användarnas motivation. En sådan 
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implementation tror vi skulle göra att användarna känner en större tillhörighet till de 

andra användarna av appen eftersom det blir tydligare att det är fler som använder appen 

och att de får en tydligare bild av vilka det är genom profilbilderna.  

Enligt Ryan och Deci (2000b) samt Sheldon m.fl. (2001) är en känsla av tillhörighet ett 

medfött psykologiskt behov hos människan för att känna motivation och därför en 

känsla vi tror är viktigt att fortsätta fokusera på att förstärka vid en vidareutveckling av 

appen. Ett tydligt exempel på att tillhörighet är en viktig faktor för att känna motivation 

är deltagarnas resonemang om att de hade blivit mer motiverade av aktivitetsflödet om 

de använt appen mer och på så vis upplevt att de varit en större del av appens 

gemenskap eller om det varit deras vänner som gjort inlägg i aktivitetsflödet. Det 

indikerar inte bara att deltagarna är ute efter att känna en tillhörighet för att bli 

motiverade utan också att de, i enlighet med Festingers (1954) resonemang, vill jämföra 

sig med människor som har liknande förutsättningar. Deltagarna tycktes inte vara 

intresserade av att jämföra sig med de som gjort inlägg i appen vilket kan bero på att 

deltagarna inte vet vilka förutsättningar de användarna har utan föredrar snarare att 

jämföra sig med sina vänner som de vet har liknande förutsättningar. Det finns en viss 

problematik i att fokusera på en vidareutveckling som är beroende av att användarnas 

vänner ska börja använda appen då intresset för välgörenheter och att donera kan 

variera. Därför tror vi att en givande vidareutveckling, baserat på Festingers (1954) 

resonemang om att människor vill jämföra sig med de som har liknande förutsättningar, 

är att ge användarna en möjlighet att följa andra användare med liknande förutsättningar 

och intressen och filtrera sitt flöde utifrån dessa. Genom att ge användarna möjlighet att 

följa valfria användare kan de utforma en egen gemenskap vilket kan förstärka känslan 

av tillhörighet. Det gör även att användarna bara behöver jämföra sig med de som har 

liknande förutsättningar.  

Flera deltagare uttryckte, som nämnts i resultatet, att det fanns en risk att de som 

donerade till Facebooks födelsedagsinsamlingar gjorde det för att få status men nämnde 

sedan inget om sådana tendenser kopplat till aktivitetsflödet. Det indikerar att forumet 

för inlägg kopplat till donationer kan spela roll. Facebook är inte ett forum som i 

grunden handlar om att människor ska donera vilket appen är och det kan ha påverkat 

deltagarnas inställning. Det fanns även de deltagare som enligt resultatet var direkt 

negativt inställda till aktivitetsflödet men deras svar tyder på att de har en allmänt 

negativ inställning till aktivitetsflöden och principen av att offentligt jämföra sig med 

andra. För att undersöka vidare om appen är rätt forum för ett aktivitetsflöde med inlägg 

kopplat till genomförda donationer skulle det vara intressant att låta användare av 

appen, som laddat ner appen på eget initiativ och har ett intresse för de organisationer 

som TLYCS stöttar, utvärdera aktivitetsflödet och dess innehåll.  

Flertalet deltagare uttryckte, som nämnts i resultatet, att de uppskattade möjligheten att 

läsa på och samla information. Detta kan ha att göra med att deltagarna var helt nya för 

appen och TLYCS som organisation, vilket gjorde att de ville läsa på för att förstå vad 

det var för app de skulle använda under testveckan. Intresset av att läsa på kan också 
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indikera att användare uppskattar information och att hålla sig uppdaterade om frågor de 

ska engagera sig i. Det gör att en möjlig vidareutveckling av aktivitetsflödet är att 

blanda inlägg med nyhetsuppdateringar och inlägg kopplat till genomförda donationer 

för att öka motivationen att besöka appen. En blandning av inlägg skulle även minska 

den påtagliga jämförelsen bland de som donerar vilket vissa deltagare uttryckte sig 

skeptiskt mot. 

6.1.3 Appdesignens beteendepåverkan 

Resultatet visade att det inte var någon skillnad i hur ofta deltagarna för de båda 

versionerna besökte appen. Det visade även på att det var en deltagare från varje version 

av appen som både gick in i appen från att ha mottagit en notifiering och upplevde att 

respektive flöde skapade en ökad motivation hos dem att fortsätta använda appen. Detta 

skulle i så fall tyda på att den gemenskapsfokuserade versionen inte gav något påvisat 

resultat i jämförelse med versionen för kontrollbetingelsen. De separata resultaten för 

notifieringarna och flödenas påverkan tyder dock på att detta inte riktigt är en rättvis 

spegling av hur bra de båda versionerna faktiskt fungerade. Med anledning av detta 

inkluderas notifieringarna och flödena som separata delar i utvärderingen av dem som 

en helhet för att skapa en beteendeförändring.  

För den gemenskapsfokuserade versionen visade resultatet på att det var ett flertal 

deltagare som menade på att aktivitetsflödet skapade ökad motivation hos dem att vilja 

fortsätta använda appen. Det som hindrade beteendeförändringen för de flesta av dessa 

deltagare var att de inte öppnade appen från någon notifiering. Samtidigt var det ett 

flertal deltagare som öppnade appen från notifieringar, men som inte uppskattade 

aktivitetsflödet. Några av dem menar att de inte blir motiverade av att se vad okända 

människor donerar, men att de hade blivit motiverade till att fortsätta använda appen om 

aktivitetsflödet bestod av inlägg från vänner och bekanta. Detta innebär att även de som 

inte uppskattade aktivitetsflödet så som det var utformat i studien nämner att de skulle 

bli motiverade av gemenskapsfokuserade aspekter i form av sina vänner. Det tyder på 

att de allra flesta användarna av den gemenskapsfokuserade versionen blev eller skulle 

bli motiverade att fortsätta använda appen om den innehåller gemenskapsfokuserade 

aspekter.  

För versionen för kontrollbetingelsen var det bara en deltagare som menade på att 

nyhetsflödet skapade motivation till att vilja fortsätta använda appen. Denna deltagare 

öppnade även appen från notifieringar. Den generella inställningen hos deltagarna av 

versionen för kontrollbetingelsen var att information är positivt, men det var även den 

generella inställningen hos deltagarna av den gemenskapsfokuserade versionen, vilket 

betyder att det inte var något unikt för deltagarna av just den versionen. Dessutom 

menade deltagarna generellt att information är positivt, men de nämnde inte det som 

något som påverkar deras motivation att vilja fortsätta använda appen. Detta går att 

jämföra med teori från Griskevicius m.fl. (2012) som menar på att en 

anpassningstendens handlar om att människan bortser från problem som inte går att se 

eller känna av och hur strategier för detta ska utformas. Att bidra med information 
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kopplat till välgörenhetsorganisationernas arbete gör att givarna får problemet mer 

tydliggjort för sig och detta upplevs positivt. Att deltagarna däremot inte upplevde 

nyhetsflödet som motiverande kan kopplas till Griskevicius m.fl. (2012) tankar om att 

strategin för att förändra ett beteende måste gå i linje med motivet bakom 

anpassningstendensen för att ge störst effekt. I detta fall kan nyhetsflödet tolkas som 

något som inte går i linje med detta, eftersom informationen som presenteras är 

information om vad som händer på platser långt borta. Detta innebär att deltagarna inte 

påverkas av informationen på samma sätt som om den hade handlat om något som finns 

närmare till hands för användarna, vilket skulle göra problemet mer synligt. Resultatet 

tyder även på att deltagarna främst använde andra sidor i appen som informationskällor 

och att nyhetsflödet därför spelade en mindre roll i informationsinsamlingen.  

Det här tyder på att aktivitetsflödet skapade ökad motivation till att vilja återkomma till 

appen i större utsträckning än vad nyhetsflödet gjorde, vilket tyder på att 

gemenskapsfokuserade aspekter har potential att öka användarens motivation till att 

utföra det önskade beteendet. Resultatet tyder även på att notifieringar har potential att 

fungera som triggers till att utföra det önskade beteendet. Att både de 

gemenskapsfokuserade aspekterna och notifieringarna har potential att fungera separat 

medför att de även har potential att fungera tillsammans för att skapa en 

beteendeförändring hos användarna. Detta behöver dock undersökas ytterligare med en 

vidareutveckling av appen enligt de presenterade rekommendationerna, som bland annat 

innehåller fler inslag av gemenskapsfokuserade aspekter såsom att se ett aktivitetsflöde 

med sina vänners aktiviteter, samt mer personanpassade notifieringar.  

6.2 Studiens begränsningar  

Vid genomförandet av denna studie fanns det olika aspekter som begränsade 

examensarbetet och som på olika sätt kan ha påverkat dess resultat. 

Det finns en risk att deltagarnas användning av appen påverkades av att de blivit 

ombedda att ladda ner appen samt att av att de var medvetna om att de deltog i en 

studie. För att utföra en studie med det upplägg som vi hade i form av en inledande 

intervju, en testperiod samt en avslutande intervju så är det svårt att undvika de nämnda 

riskerna. Vi hanterade detta genom att inte ha någon kontakt med deltagarna under 

testveckan gällande studien för att inte bidra till konstgjorda påminnelser om appen för 

att försöka göra upplevelsen av appen under testveckan så autentisk som möjligt under 

omständigheterna.  

När vi arbetade fram prototypen för appen baserade vi implementationerna på teori. Det 

innebär att vi har behövt göra tolkningar av hur teorin kan översättas till faktiskt 

implementation. Vid tolkningar finns det utrymme för feltolkningar som kan leda till att 

det inte blir en representativ bild av vad teorin faktiskt menar. Kopplat till detta så finns 

det också en felkälla i att de gemenskapsfokuserade implementationer som vi gjorde 

eventuellt inte var tillräckliga för att uppnå effekt.   
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Nyhetsflödet för versionen för kontrollbetingelsen bestod av uppdateringar för de olika 

organisationerna hämtat från TLYCSs Instagram-konto. Tanken var att kunna lägga in 

kontinuerliga uppdateringar i det flödet under testperioden för att hålla flödet levande 

och intressant för deltagarna. Det gick dock inte att göra några nya uppdateringar under 

testperioden då alla nya uppdateringar från TLYCSs Instagram-konto under den 

perioden var kopplat till situationen med covid-19 och inga om organisationerna. Detta 

skulle ha kunnat påverka användarnas uppfattning av nyhetsflödet. 

Den ursprungliga tanken med studien var att genomföra den med en kvantitativ metod 

genom att samla in kvantitativa data om faktiska användares användning av appens två 

versioner genom ett A/B-test. I och med covid-19 blev det inte möjligt att genomföra då 

en utebliven fullskalig lansering av appen innebar att användarbasen var för liten för att 

kunna använda kvantitativa data. Därför begränsades studien till att använda kvalitativa 

data istället. Under andra omständigheter hade detta dock varit ett intressant sätt att 

undersöka effekten av våra implementationer då det hade kunnat ge mer data på hur bra 

de olika versionerna fungerar. 

På grund av det sena bytet av metod till följd av covid-19 rekryterade vi deltagare 

genom ett bekvämlighetsurval. Trost (2012, s. 24) menar på att det innebär att resultatet 

från studien inte kan generaliseras till att representera åsikter för en större population. 

Resultatet visar därmed snarare på intressanta tendenser som kan väcka intresse och 

lägga grunden för vidare studier inom ämnet.  

En testperiod på en vecka skulle kunna anses vara en relativt kort testperiod, vilket leder 

till att om en deltagare har en stressig vecka just den veckan kan det göra att hen inte 

hinner använda appen. Det skulle ha kunnat påverka vårt resultat i form av att vi inte 

fått en rättvis bild av hur mycket appen skulle ha använts om vi kunnat utesluta att den 

eventuellt inte använts på grund av tidsbrist i vardagen hos deltagarna. För att förhindra 

detta hade vi, under andra omständigheter, velat ha en längre testperiod. 

  



46 

7. Slutsatser 

De slutsatser som presenteras är baserade på det urval av deltagare, samt det metodval 

som användes för genomförandet av studien. Av studiens resultat kan vi inte avgöra om 

appdesignen baserad på gemenskapsfokuserade aspekter, för att skapa motivation, och 

notifieringar som triggers fick användarna att återvända till appen. Genom att studera 

resultaten för notifieringarna och de gemenskapsfokuserade aspekterna var för sig så 

tyder det på att det finns potential att skapa en beteendeförändring om vidareutveckling 

av dessa sker. 

Resultatet från studien tyder på att utformningen av notifieringarna delvis fungerade 

som triggers för att öppna appen. Designen behöver dock vidareutvecklas till att se till 

att notifieringarna skickas ut vid mer passande tillfällen, där resultatet pekar på att 

kvällstid är det mest optimala tillfället. Innehållet i notifieringarna behöver även vara 

personanpassat för användaren för att ge största möjliga effekt. 

Resultatet tyder även på att gemenskapsfokuserade aspekter i appen har potential att 

skapa motivation hos användarna att vilja återvända till appen. Designen för detta 

behöver dock vidareutvecklas till att synliggöra appens användare på fler ställen samt 

att användarna ska ha möjlighet att följa andra användare med liknande förutsättningar 

och intressen och på så vis filtrera aktivitetsflödet.  
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Appendix A: Informationsbrev 

Informationsbrev och förfrågan om medverkan i en intervjustudie med titeln: Att 

förändra ett beteende hos användare av en välgörenhetsapplikation. 

Vi heter Julia Gardholm och Jenny Lindgren och skriver vårt examensarbete inom 

civilingenjörsprogrammet system i teknik och samhälle vid Uppsala universitet. 

Examensarbetet innebär att genomföra en studie som presenteras i en skriftlig rapport 

vid universitetet.  

Studiens syfte är att undersöka hur designen på en välgörenhetsapplikation kan påverka 

hur denna används.  

Deltagandet i studien innebär att två intervjuer kommer att genomföras vid två olika 

tillfällen. Intervjuerna beräknas ta omkring 20-30 minuter vardera. Intervjuerna kommer 

att spelas in. Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt vilket betyder att 

intervjuerna kommer att avidentifieras och behandlas i enlighet med bestämmelser i 

Sekretesslagen. Mellan de två intervjuerna kommer du ombedjas att ladda ner 

mobilapplikationen The Life You Can Save och använda den under åtta dagar på samma 

sätt som du skulle ha använt den om du laddat ner den utan medverkan i denna studie. 

Din medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas. 

Om du accepterar att medverka i studien kommer du att kontaktas för att bestämma en 

tid för genomförande av intervjuerna. 

 

Hälsningar, 

Julia Gardholm      Jenny Lindgren 

Uppsala universitet       Uppsala universitet 

Julia.Gardholm.4523@student.uu.se     Jenny.Lindgren.9645@student.uu.se 

 

Ämnesgranskare: Mikael Laaksoharju 

Institutionen för informationsteknologi, Visuell information och interaktion 

Uppsala universitet 

  

mailto:Julia.Gardholm.4523@student.uu.se
mailto:Jenny.Lindgren.9645@student.uu.se
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Appendix B: Samtyckesblankett 

Samtycke till att delta i studien: Att förändra ett beteende hos användare av en 

välgörenhetsapplikation. 

Medgivande 

▪ Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. 

▪ Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta 

mitt deltagande i studien utan att ange något skäl. 

▪ Jag ger mitt medgivande till att den information som samlas in under 

intervjuerna får dokumenteras, bearbetas och arkiveras samt att resultatet får 

publiceras. Materialet från intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt i 

den meningen att ditt namn aldrig kommer att publiceras.  

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner att 

Uppsala universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med gällande 

dataskyddslagstiftning och lämnad information. 

 

………………………………………… 

Underskrift 

 

…………………………………………  ………………………………………… 

Namnförtydligande  Ort och datum 

 

 

Kontaktuppgifter:  

Julia Gardholm      Jenny Lindgren 

Julia.Gardholm.4523@student.uu.se     Jenny.Lindgren.9645@student.uu.se 

 

Ämnesgranskare  

Mikael Laaksoharju  

  

mailto:Julia.Gardholm.4523@student.uu.se
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Appendix C: Frågeguide till inledande intervju 

Bakgrund 

▪ Hur gammal är du? 

▪ Vad är din huvudsakliga nuvarande sysselsättning? 

Välgörenhetsvilja 

▪ Vad är din inställning till att donera till välgörenhetsorganisationer? 

o Är det något du vill göra eller inte, varför/varför inte? 

Välgörenhetsvanor 

▪ Har du donerat till en välgörenhetsorganisation någon gång? 

o Berätta mer om varför, hur ofta, etc.! 

▪ I ungefär vilken utsträckning donerar du till välgörenhetsorganisationer? 

▪ Skulle du säga att du har vana av att donera till välgörenhetsorganisationer? 

Hinder och motivation 

▪ Vad tror du är din motivation till att du vill donera? 

▪ Vad hindrar dig att donera (mer)? 

▪ Vad tror du är din motivation till att du faktiskt donerar? 

▪ Vad tror du skulle motivera dig till att börja donera? 

▪ Vad tror du skulle motivera dig till att donera mer? 

Attityder till Facebooks födelsedagsinsamlingar 

▪ Känner du till det? 

▪ Har du donerat någon gång?  

▪ Märker du om andra har donerat?  

▪ Hur tänker du kring detta/vad är din åsikt om detta? 

▪ skulle du kunna tänka dig att donera? varför/varför inte? 
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Appendix D: Frågeguide till avslutande intervju 

Användning av appen 

▪ Använde du appen någonting? 

▪ Ungefär hur många gånger öppnade du appen? 

o När under testveckan gick du in i appen? 

o Vad fick dig att öppna appen?  

▪ Hur reagerade du på notifieringarna? 

o Hur ställer du dig generellt till notifieringar från olika typer av appar? 

▪ Skulle du kunna beskriva hur du använde appen? 

▪ Skapade du ett konto? 

▪ Var det någon speciell sida du använde mer/mindre i appen? 

▪ Besökte du flödet? 

o Vad är din inställning till att ha en sådan funktion i appen? 

▪ Donerade du? 

o Varför/varför inte? 

Avslutande frågor 

▪ Vad tror du motiverar dig till att donera? 

▪ Vad tror du hindrar dig från att donera? 

▪ Känner du att din motivation att donera har påverkats på något sätt av att du har 

använt appen? 

o Varför/varför inte? 

o Om mer motiverad: Tror du att den ökade motivationen skulle kunna ge 

dig en vana av att donera i nuläget? 

▪ Kommer du att ha kvar appen efter att studien avslutas? 

o Varför/varför inte? 
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