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Sammanfattning 
Allt fler människor använder sig av sociala medier via sina mobiltelefoner. Mobiltelefonernas 
egenskaper tillåter användarna att kommunicera på ett snabbt och platsoberoende sätt. Flera stora 
välgörenhetsorganisationer i Sverige har börjat mobilanpassa sina hemsidor. Däremot används inte 
sociala mediers mobilanpassade funktioner för att tillåta social interaktion. Denna uppsats 
undersöker hur välgörenhetsorganisationer kan tillåta användare av mobila sociala medier att dela 
med sig av sitt engagemang till sitt sociala nätverk, för att öka givandet via mobiltelefoner. En 
målgruppsundersökning bestående av semistrukturerade intervjuer och en enkätundersökning över 
Facebook utfördes i samarbete med Svenska Röda Korset. Målet var att få en större inblick i hur 
människor i Sverige med intresse för en typisk välgörenhetsorganisation använder sina 
mobiltelefoner och sociala medier i vardagen och för välgörenhet. Resultaten visade att människor 
använder sociala medier till att främst dela bilder och saker som hänt dem just för stunden. Det fanns 
ett delat intresse att vilja sprida vidare information om sin gåva till andra användare av sociala 
medier. De som tyckte det fyllde en bra funktion kunde framför allt tänka sig att dela bilder, 
händelser och hur man valt att stödja välgörenhetsorganisationen. Målgruppsundersökningen låg 
sedan till grund för framtagandet av en kravspecifikation som användes vid utvecklingen av en 
prototyp. Den utvecklade prototypen visar hur en mobilanpassad gåvotjänst kan använda social 
interaktion över mobila sociala medier i syfte att öka givandet. 

Nyckelord 
Mobilapplikationer, sociala medier, social interaktion, social marknadsföring, Facebook, word of 
mouth, välgörenhet  

Abstract 
More and more people use social media through their mobile phones. Mobile phones features allow 
users to communicate in a fast and location-independent manner. Several major charity 
organizations in Sweden have begun to adapt their websites for the mobile web. However, mobile-
adapted social media features aren’t being used to allow social interaction. This paper examines how 
charities can allow users of mobile social media to share their commitment to their social network to 
increase the giving via mobile phones. An audience research consisting of semi-structured interviews 
and a survey conducted over Facebook was carried out with help from Swedish Red Cross. The goal 
was to gain a greater insight into how people in Sweden with an interest in a typical charity using 
their mobile phones and social media in everyday life and for charity. The results showed that people 
use social media to primarily share pictures and things that happened to them at the moment. There 
was a shared interest in wanting to share their support to others. Those who thought it filled a great 
feature were particularly willing to share pictures, events and their support. The audience research 
then formed the basis for the development of a specification that was used during the development 
of a prototype. The developed prototype shows how a mobile adapted gift service can make use of 
social interaction over mobile social media to enhance the giving. 

Keywords 

Mobile applications, social media, social interaction, social marketing, Facebook, word of mouth, 
charity  
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1. Introduktion och bakgrund  
I detta inledande kapitel ges först en bakgrund till studien. Därefter presenteras syftet, 
frågeställningen och de avgränsningar som har gjorts.  
 
Prognoser visar att det år 2016 kommer att finnas fler smartphones än datorer i bruk och att 
användningen av det mobila bredbandet redan har överträffat användningen av det fasta 
bredbandet. Utvecklingen inom mobil teknologi har kommit långt med bättre webbläsare och 
åtkomst till olika sociala nätverk (Bold & Davidson 2012). Mobiltelefoner ger användarna snabbare 
tillgång till viktig information med egenskaper som portabilitet, konstant uppkoppling mot Internet 
och snabba starttider (Smutkupt, Krairit & Esichaikul 2010). Att kunna ge respons i realtid skapar en 
mycket engagerande dialog mellan redan engagerade och potentiella intressenter av en organisation 
(Kaplan 2011). För att nå ut till sina intressenter och skapa konversationer behöver organisationer 
därför använda sig av nya typer av lösningar för sociala medier via mobiltelefoner. Smutkupt, Krairit 
& Esichaikul (2010) menar att det mobila mediet tillåter företagen att skapa nya tjänster inriktade 
enbart mot mobiltelefonanvändarna. Mobil marknadsföring kan då användas utan restriktioner av tid 
och plats som gynnar både konsumenterna och företagen. En strategi över sociala medier som har 
visat sig effektiv är mobil social marknadsföring. Organisationer skickar då sitt budskap till deras 
intressenter över sociala medier som i sin tur skickar vidare det till deras bekanta. Målet är att skapa 
innehåll med interaktiv karaktär som människor vill ta del av och sprida vidare (Wais & Clemons 
2008). Utöver fördelarna till sociala medier ger mobiltelefoner användarna lättare tillgång till mobil 
handel. Transaktioner behöver inte ske framför deras dator utan kan istället göras i väntan på till 
exempel bussen. Det gör att köparna kan känna en speciell bekvämlighet med att handla mobilt 
(Clarke III 2008).  
 
Eftersom mobiltelefoner ger fördelar till sociala medier och underlättar transaktioner, är det 
intressant att undersöka hur social interaktion över sociala medier kan användas för givande till 
välgörenhetsorganisationer via mobiltelefoner. Undersökningar visar att vid givande till välgörenhet 
påverkas människor av varandras handlingar (Bøg et al. 2012),( Shang & Croson 2009), (Frey & Meier 
2004). Det som har framkommit är att information om vad tidigare givare har gjort kan påverka 
andra personer att vilja skänka pengar. JustGiving är en webbtjänst som tillåter givare att presentera 
den summa de har skänkt och anledningar till deras stöd. Bøg et al. (2012) har undersökt hur tjänsten 
påverkar givandet och sett en ökning av både antal givare och summan de har skänkt. Enligt Waters, 
Burnett, Lamm och Lucas (2009) har välgörenhetsorganisationer uppmärksammat sociala medier 
men inte tagit tillvara på dess interaktiva karaktär för att deras intressenter ska kunna medverka. Om 
man ser till flera större välgörenhetsorganisationer i Sverige har de idag mobilanpassade hemsidor 
med möjlighet att skänka pengar genom SMS-gåvor och eller mobil Internetbetalning. De använder 
sig även av sociala medier för att nå ut till sina intressenter. Däremot saknar många mobilanpassade 
implementeringar av sociala medier på sina gåvosidor, som tillåter givare att dela med sig av sitt 
engagemang till andra inom sitt sociala nätverk för att öka givandet. En sådan implementering skulle 
kunna sprida välgörenhetsorganisationers budskap ytterligare och påverka flera att vilja bidra.   

1.1 Syfte  
Uppsatsens syfte är att undersöka sociala mediers användningsområden för social interaktion vid 
givande via mobiltelefoner. Det vill säga hur givare kan sprida sitt engagemang och påverka andra 
över sociala medier till att vilja skänka pengar till en välgörenhetsorganisation. De ämnen som 
undersöks är hur människor använder sig av mobiltelefoner och sociala medier i vardagen med 
inriktning mot välgörenhet. Undersökningen leder sedan till utvecklingen av en prototyp för att 
kunna testa hur tjänstens funktioner upplevs ur ett användarperspektiv. Studiens slutsatser och 
prototyp kan sedan användas av välgörenhetsorganisationer till deras kommande satsningar inom 
sociala medier för mobiltelefoner.     
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1.2 Frågeställning 

Hur kan välgörenhetsorganisationer använda sig av social interaktion mellan användare av sociala 
medier vid gåvor via mobiltelefoner?  

1.3 Avgränsningar 
Studien görs i samarbete med välgörenhetsorganisationen Svenska Röda Korset. Det är för deras 
verksamhet målgruppsundersökningen utförs och prototypen anpassas för. Möjligheten att 
generalisera studiens slutsatser och prototyp på andra välgörenhetsorganisationer diskuteras sedan i 
kapitel 5.2. 
 
En andra avgränsning är att den framtagna prototypen inte testas i skarpt läge på Röda Korset 
Hemsida. Därför görs inga ekonomiska mätningar gällande eventuell ökning av givandet. Istället 
testas prototypen ur ett användarperspektiv. Målet är att undersöka om personer skulle kunna 
använda prototypen och om koncept skulle fungera att implementeras av 
välgörenhetsorganisationer. 

2. Teori 
I detta kapitel presenteras befintlig forskning inom mobil marknadsföring, sociala medier, givande 
och mobilt användargränssnitt. Informationen som presenteras består av begrepp, tillvägagångssätt 
och teorier.  
 
Det första kapitlet Sociala medier förklarar vad sociala medier är och hur de kan användas på ett 
effektivt sätt. Sedan beskriver avsnittet Marknadsföring med sociala medier via mobiltelefoner hur 
mobiltelefonen kan användas inom social marknadsföring. Här ges förslag på vad som gör att 
meddelandet får högre acceptans och börjar delas mellan mottagarna. Därefter förklaras givarens 
olika beteenden, orsaker till att vilja ge en gåva och hur en gåva kan ges via mobiltelefoner i kapitlet 
Givandets faktorer och tillvägagångssätt. Till sist i kapitlet Mobilt användargränssnitt beskrivs 
anpassningar för mobiltelefoner som gör användargränssnittet lättanvänt.   

2.1 Sociala medier   

Detta kapitel presenterar vad sociala medier är och hur personer kommunicera genom dem. Även 
undersökningar gjorda om sociala medier för välgörenhetsorganisationer presenteras. Enligt Boyd 
och Ellison (2007) definieras sociala medier som en webbaserad tjänst där användaren skapar en 
profil inom ett begränsat system, delar kontakten med andra användare och delar sin kontaktlista 
med andra inom systemet. Innehåll till Sociala medier skapas av användarna samtidigt som de tar del 
av andras. Genom att logga in på en social webbtjänst kan kommentarer och poster skrivas inom ett 
socialt nätverk (Armstrong & Franklin 2008). Det finns två huvudsakliga användningsområden med 
sociala medier: att ta kontakt med likasinnade och att ta kontakt med dem inom ett redan befintligt 
socialt nätverk. Användningen av sociala medier är utspritt över olika åldrar, där den främsta 
användningen finns hos tonåringar och ungdomar i åldrarna 18-29. Personer över 30 är inte lika 
delaktiga men en ökning har setts hos äldre i åldrarna 55-64 år (Zhong, Hardin & Sun 2011).  
 
Det finns flera olika typer av sociala medier, nedan presenteras en sammanställning gjord av 
Armstrong och Franklin (2008). 
 

Bloggar 
En blogg kan liknas vid en online loggbok där användaren kan lägga in sina inlägg. Det erbjuds 
även flera funktioner där inläggen kan taggas med lämpliga nyckelord eller fraser för att lätt 
kunna grupperas. Läsarna av bloggen ges även oftast möjligheten att kommentera inläggen.  
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Wikis 
Wikis användningsområde är att låta användarna samarbeta och skapa innehållet på en 
webbsida. Exempelvis är Wikipedia ett wiki-baserat uppslagsverk som tillåter sina användare att 
bidra med kunskap i from av innehåll till olika ämnen på webbplatsen.   
 
Social bokmärkning  
Vid social bokmärkning sparar man sina bokmärken på en server istället för i webbläsaren. 
Bokmärkena kan sedan taggas och delas med andra användare som har samma intressen. 
  
Sociala nätverk 
Sociala nätverk tillåter skapandet av en gemenskap online. Gemenskapen består av människor 
med samma intressen som kommunicerar genom olika verktyg såsom bloggar och mediadelning. 
En stor aktör inom detta område är Facebook. 
 
Mediadelning 
Genom mediadelning kan användarna publicera foton, videor och ljudfiler i form av podcasts. 
Några stora aktörer inom detta område är YouTube för videor och Flickr för bilder. Innehållet 
som läggs in av användarna kan taggas, kommenteras och recenseras.   
 
Sammanslagningar 
Ökningen av sociala tjänster och informationsflöden har skapat ett nytt sätt människor ser och 
tar tillvara på information som ges dem. Det finns flera olika tjänster för att samla denna 
information från olika sociala medier och presentera dem på källa, datum och ämne som har 
taggats. Genom dessa taggar kan användaren sortera ut relevant information och välja att 
ignorera irrelevant information.   
 
Andra teknologier 
Det finns även andra tjänster som har uppkommit i och med Web 2.0. Personer kan dela och 
ändra dokument sinsemellan och ”mashups” som sammanställer information och funktioner kan 
skapas för att kombinera befintliga tjänster till nya användningsområden. Även mikrobloggar 
som Twitter har uppkommit där användaren kan publicera korta meddelanden till andra.  

 
Waters et al. (2009) undersökte hur 275 slumpvis valda välgörenhetsorganisationer använde sig av 
Facebook. Undersökningen visade att välgörenhetsorganisationer inte tagit tillvara på majoriteten av 
Facebooks funktioner. Främst använde organisationerna Facebook till att offentliggöra information. 
Däremot ignorerades möjligheten till en vidare spridning av informationen och att engagera 
allmänheten genom sociala mediers interaktiva karaktär. Vidare menar Waters et al. (2009) att 
sociala medier kan vara ett effektivt sätt för att nå ut till intressenter. Välgörenhetsorganisationer 
behöver då anpassa sin strategi till hur deras intressenter använder tjänsterna. Sedan 
undersökningen utfördes har välgörenhetsorganisationers strategier över sociala medier utvecklats. 
Det visar Briones, Kuch, Liu, och Jin (2011) undersökning om hur Amerikanska Röda Korset använder 
sig av sociala medier. Organisationen använde webbplatser, bloggar, Twitter och Facebook för att 
skapa relationer med fokus på att rekrytera och behålla volontärer, uppdatera gemenskapen på 
katastrofberedskap och insatser och engagera massmedia. Genom tvåvägskommunikation 
tillhandahöll de deras gemenskap med snabb service, genererade mer massmediabevakning och tog 
emot positiv och negativ feedback från berörda aktörer för att förbättra organisationen. Liknande 
användning kan även ses hos Svenska välgörenhetsorganisationer.  
 

Kietzmann, Hermkens, McCarthy och Silvestre (2011) har tagit fram en struktur som företag kan 
använda över sociala medier. De menar att användare av sociala medier vill att organisationer lyssnar 
och agerar lämpligt utifrån deras önskemål. Därför behöver företagen förståelse och kunskap om 
deras sociala mediers områden. När information har tagits fram om vad som efterfrågas kan 
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företagen utveckla strategier, för att tillgodose deras behov och sina egna mål genom olika 
funktioner hos sociala medier. Nedan presenteras deras struktur (se figur 1) som visar vilka 
användningsområden olika typer av sociala medier är mest lämpade för.  
             

 
Figur 1. Användningsområden för olika sociala medier (Kietzmann, Hermkens, McCarthy & Silvestre 
2011). 

2.2  Marknadsföring med sociala medier via mobiltelefoner  

Marknadsföring över sociala medier kan få ökat genomslag genom att ta del av mobiltelefonernas 
unika egenskaper. Marknadsföring via mobiltelefoner innebär att SMS (Short Messaging Service) eller 
den mobila webben används för att skicka meddelanden till personers mobila enheter. Meddelanden 
som skickas till personerna sker av eller på uppdrag av marknadsföraren (Wais & Clemons 2008). 
Kaplan (2011) förtydligar att mobil marknadsföring behöver vara bunden till en personlig enhet som 
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kan identifieras till en unik individ genom ett inbyggt SIM kort. Enheten ska även ha ständig tillgång 
till en kombination av olika nätverk genom flera uppkopplingspunkter t.ex. WLAN och 3G. 
Mobiltelefoner är ett exempel på mobila enheter och de enheter som studien fokuserar på. 
Smutkupt, Krairit och Esichaikul (2010) har sammanfattat vilka funktioner som gör mobila enheter 
som till exempel mobiltelefoner användbara till marknadsföring: 
 

Allestädesnärvaro 
Portabiliteten hos mobiltelefoner tillåter användarna att ta dem med sig var de än befinner sig. 
De lämnas därför oftast inte obevakade vilket gör att användarna kan ta del av information och 
utföra transaktioner när och var de vill.    
 
Personlig 
Mobiltelefoner är ytterst personliga då de mestadels används av sin ägare och innehåller 
personlig information. Tonåringar personifierar sina mobiltelefoner (t e x ringsignaler och 
displayen) för att uttrycka sin personlighet. För vuxna blir mobiltelefonen mer personlig när den 
innehåller viktig information till exempel kontakter och meddelanden. 
 
Tvåvägskommunikation 
Mobiltelefoner tillåter bättre tvåvägskommunikation än något annat verktyg. De är konstant 
anslutna till internet och har snabb starttid vilket ökar mobiltelefoners potential för 
marknadsföring. 
 
Lokalisering 
Genom GPS (Global Positioning System) öppnas nya marknadsföringstekniker upp. Tjänsten finns 
inbyggd i de nyaste mobiltelefonerna och gör det möjligt att skicka preciserad informationen till 
användarna. 
 
Flera kommunikationskanaler   
För att nå ut till sina intressenter via mobiltelefoner kan flera olika kommunikationskanaler 
användas. Kommunikationskanalerna sträcker sig från SMS till mobilt Internet med tjänster som 
WAP, GPRS, EDGE och 3G nätverk. 

 
Mobiltelefoner är ett viktigt verktyg för vardaglig social kommunikation hemma, på arbetsplatser, i 
skolor och inom andra sociala kontexter (Petric, Petrovcic & Vehovar 2011). Mobilanvändarna får 
tillgång till viktig information, kommunikation och underhållning på samma sätt som över en dator 
men på ett mer lättillgängligt sätt. Mobiltelefoners tvåvägskommunikation kan stärka relationen 
mellan företagen och kunderna och därigenom öka relationsbyggandet. Många personer har även 
Internetåtkomst genom sina mobiltelefoner som oftast är uppkopplad mot olika medier, vilket skapar 
nya former av förbindelser. Det gör mobiltelefoner viktiga vid socialt nätverkande i samhällen 
världen över, vilket ger nya möjligheter för omändringar av traditionell gemenskap (Goggin & Clark 
2009). 
  
Wais och Clemons (2008) uppmanar till mobil social marknadsföring. Det baseras på att engagera och 
uppmuntra läsarna till att dela meddelanden sinsemellan, skapa ett värde av att dela med sig eller 
göra spridningen av meddelandet till en naturlig del av en kampanj. Antingen kan personer modifiera 
det mottagna meddelandet innan det skickas vidare eller kan meddelandet skapas av dem själva från 
första början. I teorin får meddelandet mer relevans och därigenom högre acceptans om det kommer 
från en vän än direkt från företaget. Enligt Kaplan (2011) krävs två aktörer för mobil social 
marknadsföring. Den ena är avsändaren som vill dela informationen och den andra är mottagaren 
som vill ta del av informationen. Avsändarna delar med sig av den information de tycker ger rätt bild 
av dem själva inför andra. Lockelsen att ge uppdateringar just för stunden är också en mänsklig faktor 
som spelar in. Mottagarna har en vilja att hålla sig uppdaterade över vad som händer i deras 



6 
 

omgivning och det kan ske genom att utbyta information via social media. Vidare menar Kaplan 
(2011) att användarskapat innehåll ger upphov till mycket kraftfulla virala 
marknadsföringskampanjer. De Bruyn och Lilien (2008) har undersökt vilka typer av word of mouth 
för marknadsföring som gör att ett meddelande sprids. En bra relation och delat intresse mellan 
sändaren och mottagaren visade sig ha störst påverkan för att meddelandet ska uppmärksammas 
och vara intressant. Att inrikta sig mot en målgrupp visade sig ineffektivt däremot var en blandad 
målgrupp mer effektivt. 
 
Om meddelandet tas emot inom en social kontext anses det mindre påträngande och det behövs 
inte ett motiv för att bli accepterat. Sociala meddelanden kan också komma med ett underförstått 
godkännande från personen som sänder meddelandet (Wais och Clemons 2008). Spam-
meddelanden bör undvikas eftersom de kan få negativ respons av kunden. Det kan förhindras om 
företag låter kunden godkänna att information får skickas, ger tydlig information om tjänsten och 
erbjuder rätten att avsäga sig reklammeddelanden (Tezinde, Smith, & Murphy, 2002). Negativa 
kommentarer över sociala medier från kunderna är naturligtvis inte att önska men enligt Kaplan 
(2011) kan inga kommentarer vara ännu mindre önskvärt eftersom det inte genererar några nyheter 
alls. 

2.3 Givandets faktorer och tillvägagångssätt  
I detta kapitel presenteras vad som får folk att vilja ge en gåva och hur de kan skänka pengar via 
mobiltelefoner. Värderingar och känslor påverkar givaren då gåvor ges utan påtaglig belöning (Burt 
och Strongman 2005). Människors värderingar som tro på rättvisa, kan få dem att agera om de 
bevittnar orättvist lidande och känslor som förknippas med givande är bland annat empati, sympati, 
rädsla, skuld och medlidande (Sargeant, Ford & West 2006). Enligt Burt och Strongman (2005) kan 
bilders egenskaper användas för att påverka dessa känslor hos människor. Deras undersökning 
visade att människor blev mer benägna att skänka pengar om de fick se bilder som påverkade 
negativa känslor hos dem. Fortsättningsvis bidrar givarnas förtroende för organisationen till en bra 
relation. Det ger också ökat engagemang vid en redan existerande relation som medför högre grad 
av givande och lojalitet. Givarna behöver till exempel kunna lita på att välgörenhetsorganisationen 
håller de löften om fördelar till samhället som har utlovats dem. Eftersom arbetet som utförs inom 
välgörenhet ger givarna begränsad och vag information om hur utförandet sker blir det ännu 
viktigare att informera om sitt arbete (Sargeant, Ford & West 2006). 
 
Sargeant, Ford och West (2006) menar att förtroende, engagemang och givandets beteende har 
samband med varandra sekventiellt, där förtroende behövs för att givaren ska känna sig trygg i att bli 
mer engagerad och ge ökat stöd. Givare blir också mer motiverade att ge om gåvan ger dem själva 
fördelar. Fördelarna kan ha bevislig, känslobetonad och familjär karaktär. De givare som uppskattar 
bevisliga fördelar väljer välgörenhetsorganisation av ekonomiska skäl och ser till hur de gynnat dem 
sedan innan och hur de kan gynna dem i framtiden. Vissa givare väljer organisation baserat på om 
deras stöd uppmärksammas av andra inom deras sociala grupp och därigenom kan öka deras status. I 
detta sammanhang spelar variabler såsom självkänsla och erkännande in. Utöver bevisliga fördelar 
påverkar känslan av att ge vissa givare. Mår givare bra av att ge en gåva till välgörenhet och känner 
att de gjort en god gärning blir de mer villiga att börja stödja en organisation. Om givandet är 
familjärt påverkas människor att ge om någon i deras närhet har varit med om någon svårighet. De 
känner då en vilja att hjälpa eller visa samhörighet med sina anhöriga genom att stödja en 
organisation som erbjuder rätt typ av hjälp. Hälsovårdsorganisationer har sedan länge 
uppmärksammat denna typ av givande. Om givaren erbjuds alla fördelar av 
välgörenhetsorganisationen kan förtroende i och engagemang för organisationen skapas. 
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Enligt Hibbert och Horne (1996) behöver forskning kring givares beteende se bortom ”varför” och 
titta på ”hur” gåvan ges. Eftersom givandet till välgörenhet är en social och ekonomisk aktivitet 
föreslås det mer forskning inom området konsumentbeteende.  
 

”By concentrating on motivation and evaluative information at the 
expense of the donation situation fundraisers risk losing sight of the reality of 
donor behavior” (Hibbert & Horne 1996 p.9).     

 
Givande i praktiken verkar vara en respons på socialt lärande och omständigheter. Därför bör 
insamlare koncentrera sig på att utveckla olika nivåer och typer av gåvor för optimal respons (Hibbert 
& Horne 1996). Två typer av givande via mobiltelefoner är SMS-gåva och elektronisk betalning som 
innefattar Internetbetalning. Enligt Yaobin et al. (2011) bör elektronisk betalning ta hänsyn till de fyra 
faktorerna förtroende, kompabilitet, systemets fördelar och bilder. Dessa faktorer påverkar 
kundernas avsikt på ett starkt och positivt sätt. Förtroende påverkar inte enbart beteendet för 
kunden utan indirekt påverkas kundernas uppfattning av risker och eventuella fördelar med tjänsten. 
Kompabilitet skapas av tjänstens ägare då det som erbjuds möter kundernas värderingar, behov och 
livsstil. Systemets fördelar gentemot andra eller tidigare tjänster ska belysas och passande bilder för 
målgruppen tillvaratas och användas i kampanjer.  
 
Frey & Meier (2004) har kommit fram till att fler personer vill skänka pengar om de vet att även 
andra har gjort det. Shang & Croson (2009) undersökningar visar liknande resultat och att nya givare 
tar åt sig informationen från andra mer än tidigare givare. Deras undersökning visar även att de nya 
givarna oftast blir återkommande givare. Med tjänsten JustGiving kan vem som helst starta en 
insamlingskampanj och givares kommentarer och skänkt summa visas för varje gåva. Bøg et al. 
(2012) har undersökt tjänsten och hur den sociala informationen påverkar andra givare. Deras 
resultat överensstämmer med de resultat som gjorts av (Shang & Croson 2009) och (Frey & Meier 
2004). Det visade sig att de första givarna på JustGiving satte riktmärket för senare gåvor. 
Delaktigheten påverkades inte bara av mycket någon har skänkt utan även den allmänna 
förekomsten av gåvor. De föreslår för insamlaren att engagera olika typer av givare sekventiellt för 
att skapa en stark social interaktion. Följden av givare behöver då ses över eftersom vissa personer 
ger mer vid sociala interaktioner och andra inte alls. 

2.4 Mobilt användargränssnitt 

Detta kapitel presenterar vilka anpassningar som bör göras för en webbtjänst inriktad mot dagens 
mobiltelefoner. Mobilmarknaden går mot smartphones där Iphone- och Androidtelefonerna är de 
främsta exemplen. För bättre portabilitet är mobiltelefoners skärmar begränsade och bör därför 
användas maximalt. Sättet att navigera skiljer sig från det traditionella användandet av ett 
tangentbord och mus istället används tryckkänsliga skärmar. Navigeringen sker då med fingrarna 
som kan bidra till sämre precision. Därför är det viktigt att förhindra navigerings- och inmatningsfel 
(Choi & Lee 2010). För att undvika navigeringsfel är knappars storlek och placering viktigt. Det är 
också viktigt att tillåta användaren att ångra sina val men det kan samtidigt vara svårt att 
åstadkomma på grund av begränsad Internetåtkomst och datorkraft (Tarasewicha, Gongb, Fui-Hoon 
& DeWester 2008). En tryckkänslig mobiltelefon ger användaren många möjligheter men kräver 
psykisk och intellektuell förmåga. Enhandsinteraktion ger användaren fördelar genom att ena 
handen blir fri men för att interaktionen ska bli bra och förhindra inmatningsfel måste hänsyn tas till 
tummens placering (Park & Han 2010).  
 
En framgångsrik mobilapplikation måste anpassa sig till flera kontexter. Skillnaderna kan vara stora 
och innefatta hårdvara, plattformsförmåga, gränssnittsrestriktioner och omgivningen som 
applikationen används i. Därför måste implementeringen tillgodose förväntningarna från 
användarens specifika kontext (Charland & Leroux 2011). Lobo et al. (2011) har i detta sammanhang 
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sammanställt riktlinjer för mobila webbgränssnitt utifrån olika källor och kommit fram till sex 
punkter. 
 

Håll det enkelt 
Användarna ska enkelt kunna fatta beslut och handlingarna ska vara enkla att utföra. Formulär 
ska inte vara långa, krångliga och tidskrävande. Flash som inte stöds av alla mobiltelefoner och 
stora bilder ska reduceras och den viktigaste informationen ska kunna nås omedelbart.  
 
Förenkla inmatningsalternativen 
Då ett fullskaligt tangentbord saknas behöver man förenkla och skala bort olika 
inmatningsalternativ. Detta kan ske genom att komma bort från att söka efter innehållet och 
istället låta användaren navigera sig fram till den mest väsentliga informationen. 
 
Designa för vertikal scrollning 
Mobiltelefonens skärm har begränsad bredd. Att scrolla i två dimensioner är en utmaning för 
användaren därför ska enbart vertikal scroll användas. 
 
Skapa flera versioner av webbplatsen 
Då en webbsidas innehåll kan besökas från flera plattformar krävs det att innehållet presenteras 
unikt för den enhet där presentationen sker. Detta kan göras genom att ta reda på vilken enhet 
användaren använder och presentera rätt version. Det kan även vara bra att ha med en länk till 
sin fulla version ifall användaren behöver mer information eller har dirigerats fel. 
 
Native-applikationer mot mobila webb-applikationer 
Fördelarna med en native-applikation som är byggd för ett visst operativsystem är bättre 
gränssnitt då man följer enhetens designriktlinjer och det kan optimeras för dess hårdvara. En 
native-applikation byter utseende och gränssnitt beroende på vilken typ av system den är byggd 
för. Däremot är webb-applikationer som är en mobilanpassad webbplats, oftast byggda på något 
ramverk som till exempel jQuery mobile. Webb-applikationer är mycket lämpade till 
mCommerce webbplatser där användaren kan köpa och sälja varor, eftersom de måste vara 
enkla att använda och är från början webbaserade.  
 

Undvik repetition av navigering 
Att anpassa navigeringen till en mindre skärmstorlek kräver att placering av navigationen inte tar 
för mycket yta. Att presentera navigeringen på startsidan och sedan använda en tillbaka och en 
hem knapp kan vara en lösning som tar upp mindre utrymme. Breadcrumbs som talar om vart på 
sidan användaren befinner sig med länkar kan användas som ersättning för att repetera 
navigationen på varje sida. 

 
Nielsen (2003) beskriver fem kvalitetskomponenter: learnability, efficiency, memorability, errors och 
satisfaction. Learnability är hur lätt användaren utför uppgifter för första gången. Efficiency syftar på 
hur lätt användaren utför uppgifter när de lärt sig designen. Memorability tar upp aspekten om 
användaren inte använt gränssnittet på ett tag och hur enkelt den kan återfå sin skicklighet. Vid 
errors ser man hur många fel som görs från användaren, om de är allvarliga och hur lätt användaren 
kan återhämta sig från felet. Slutligen mäter satisfaction användarens sammanfattade upplevelse av 
gränssnittet. 
 
Tarasewicha, Gongb, Fui-Hoon & DeWester (2008) beskriver vad som behövs för ett lättanvänt 
mobilt gränssnitt. Då användarens tid oftast är begränsad gäller det att reducera antalet operationer 
för vanligt förekommande uppgifter. I en mobil miljö utsätts också användaren för mer störningar 
och behöver uppgifter som kräver mindre memorering. Därför kan till exempel genvägar användas 
för att ge snabb åtkomst till frekvent använda funktioner. Att göra sin applikation konsekvent kräver 
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att inmatningsalternativen och presentationen håller samma upplägg rakt igenom oavsett enhet.  En 
konsekvent design bidrar till att användaren inte behöver lära sig systemet på nytt då de byter enhet. 
Användaren bör ges passande feedback i form av ljud, känsel och grafik vid interaktion med enheten. 
Systemet ska inte bestämma över användaren utan systemet ska ge respons på användarens beslut. 
Sekvensen av beslut som användaren tar del av när han eller hon slutför en uppgift kan ses som en 
dialog mellan två människor. Dialogen består av en tydlig början, mitt och slut vilket minskar tiden 
och det kognitiva tänkandet vid utförande av en uppgift.  

2.5 Sammanfattning 

I teoriavsnittet presenterades forskning inom områdena Sociala medier, Marknadsföring med sociala 
medier via mobiltelefoner, Givandets faktorer och tillvägagångssätt och till sist Mobilt 
användargränssnitt. Forskningen visade att välgörenhetsorganisationer kan välja mellan flera olika 
sociala medier för att nå ut till sina intressenter. En struktur (se figur 1) som visar olika sociala medier 
och deras användningsområden kan användas för att välja passande sociala medier för 
organisationens mål. För att sedan skapa innehåll som intresserade vill sprida vidare kan mobil social 
marknadsföring användas. Då sprider intresserade personer vidare ett meddelande från 
organisationen till deras vänner och bekanta. Det gäller att nå ut till en varierad målgrupp och skapa 
innehåll som personer vill dela med sig av. Välgörenhetsorganisationer kan anpassa sitt innehåll 
genom att ta del av givandets påverkan på människor och vad som gör att de kan tänkas ge. Känslor 
som visats påverkar givaren är empati, sympati, rädsla, skuld och medlidande. Användning av bilder i 
innehållet är ett sätt som kan väcka dessa känslor hos människor. Undersökningar har även gjorts om 
människors påverkan av varandra vid givande. Det har framkommit att vid kännedomen om att andra 
har gett en gåva blir fler människor motiverade att vilja skänka pengar. Slutligen behövs ett 
mobilanpassat gränssnitt för att göra en eventuell tjänst lättanvänd över mobiltelefoner. Viktiga 
punkter som framkommit i teorin om mobil användarvänlighet är: 
 

 Håll det enkelt. 
 

 Förenkla inmatningsalternativen. 
 

 Designa för vertikal scrollning. 
 

 Välja att göra en native-applikation eller mobil webb-applikation. 
 

 Göra sin applikation konsekvent. 
 

 Undvik repetition av navigeringen. 
 

 Ta hänsyn till tummens placering. 
 

 Reducera antalet operationer. 
 

 Ge feedback i form av ljud, känsel och grafik vid interaktion med enheten. 

3. Metod 
I detta kapitel ges en beskrivning av de metoder som har använts. Varje metod beskrivs i detalj hur de 
har utformats, utförts och hur insamlad data har bearbetats. Slutligen ges en kritisk granskning av 
metoden.  
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Till studiens teoridel utfördes en litteraturundersökning för att se vad befintlig forskning har kommit 
fram till inom forskningsfrågan. För större insikt i hur personer använder mobiltelefoner, sociala 
medier och deras inställning till välgörenhet gjordes sedan en målgruppsundersökning. Även 
intervjuer med två företag utfördes. Efter att målgruppsundersökningen hade sammanställts togs en 
kravspecifikation fram till den prototyp som skulle byggas. Syftet med prototypen var att 
exemplifiera och kunna testa hur det framtagna materialet skulle kunna användas i praktiken. Därför 
utfördes användartester på prototypen, för att se hur testpersonerna uppfattade prototypens 
funktioner och gick tillväga för att utföra olika uppgifter. Under arbetet med uppsatsen hölls ett möte 
och återkommande kontakter med välgörenhetsorganisationen Svenska Röda Korset, för att skaffa 
sig djupare kunskaper om deras situation och behov.  

3.1 Litteraturundersökning 
Litteraturen till undersökningen består av artiklar hämtade från Linnéuniversitetets 
Universitetsbiblioteks söktjänst OneSearch och delvis från Google Scholar. Litteratur som tagits fram 
inom området är inriktad mot både företag och välgörenhetsorganisationer. Vid granskning av 
litteraturen användes materialet med välgörenhetsorganisationer i åtanke. Målet med 
litteraturundersökningen var att bilda sig en uppfattning om vad som har gjorts inom uppsatsens 
område och få fram användbar information till prototypen. För målgruppundersökningen ledde 
litteraturundersökningen även till mer specifika frågor och ett bättre urval av personer. 

3.2 Utformning av målgruppsundersökningen  
För att samla in data till målgruppsundersökningen användes triangulering. Metoden valdes för att få 
fram ett brett dataunderlag som sedan kunde jämföras och undersöka forskningsfrågan från flera 
olika perspektiv. Målet var att få en bra bild över hur personer som är mer eller mindre engagerade i 
en välgörenhetsorganisation använder sociala medier och mobiltelefoner och hur de kan tänkas vilja 
engagera sig för att öka givandet. Enligt Trost (2010) innebär triangulering att två eller flera 
mätmetoder av kvalitativ och kvantitativ art används för en given forskningsuppgift. För 
målgruppsundersökningen valdes semistrukturerade intervjuer som kvalitativ metod och en 
enkätundersökning som kvantitativ metod. En enkät eftersträvar oftast ett högre antal svar och är 
mindre djupgående än intervjuer. Kvalitativa intervjuer utmärks istället av enkla och raka frågor som 
man får komplexa, innehållsrika svar från (Trost 2007). Båda metoderna undersökte samma typ av 
ämnen. De användes sedan som komplement till varandra där enkäten visade statistik som 
intervjuerna gav en djupare förklaring till. 
 
För de semistrukturerade intervjuerna skapades en intervjuguide se bilaga[1] som innehöll en lista 
med frågeområden. Områdena som respondenterna fick svara på var mobilt användande, 
användning av sociala medier och givande. Varje område bestod av en övergripande fråga med 
tillhörande ämnen som skulle ha diskuterats vid intervjuns slut. Svarsmöjligheterna hölls öppna för 
att låta den intervjuade bestämma vilken struktur svaret skulle få. Detta tillvägagångssätt 
rekommenderas av Trost (2010) vid ostrukturerade intervjuer. Vidare menar han att 
semistrukturerade intervjuer är i hög grad strukturerade i och med att en guide följs men att 
frågorna i sig är av låg strukturerad grad då de är öppna. Intervjuguiden för företagen var mer 
strukturerad med redan förbestämda frågor och inriktad mot hur de jobbar med mobil gåvoinsamling 
och engagemang över sociala medier (bilaga 2). Enkäten (bilaga 4) var webbaserad och innehöll 
samma frågeområden som hos de semistrukturerade intervjuerna. Enkätens svarsalternativ hade 
mestadels hög grad av struktur med redan förbestämda svar som användaren fick kryssa i. Endast ett 
fåtal frågor var öppna och tillät användaren att skriva sin egen svarstext. Vissa förbestämda 
svarsalternativ kompletterades även med ett textfält där användaren kunde skriva sitt eget svar om 
alternativet de sökte efter inte fanns med.      
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3.3 Genomförande av målgruppsundersökningen 

För de semistrukturerade intervjuerna valdes personer ut med varierande delaktighet inom 
välgörenhet. Enlig Trost (2010) vill man vid kvalitativa studier få en så stor variation som möjligt och 
inte ett antal likartade personer. Urvalet ska även vara heterogent med inte bara en person som är 
extrem. Röda Korset hjälpte till med att ta kontakt och fråga de som gett en SMS-gåva om de ville 
ställa upp på en telefonintervju, även frivilliga och företag involverade i Röda Korset kontaktades 
därigenom. Ett socialt nätverk på sociala medier skulle kunna bestå av olika typer av personer med 
olika intressen och delaktighet i välgörenhet. Därför togs även kontakt med privatpersoner som inte 
hade någon direkt koppling till Röda Korset. Personerna som hade gått med på att intervjuas fick mer 
information genom e-post. Meddelandet som skickades till dem innehöll en kort beskrivning av 
examensarbetets syfte och information om var jag studerade och hur deras svar skulle användas i 
rapporten. De semistrukturerade intervjuerna gjordes sedan över telefon med användning av den 
framtagna intervjuguiden se (bilaga 1). Upplägget var detsamma för varje person och anteckningar 
fördes under intervjun. Enligt Trost (2010) ska intervjuns ordningsföljd och val av delaspekter styras 
av den intervjuade. Därför valdes frågeområden efter vad respondenten svarade och tog upp under 
intervjuns gång.   
  
Enkätundersökningar ska enligt Trost (2007) eftersträva att var och en av de utvalda personerna 
motsvarar en del av befolkningen, på ett sådant sätt att hela urvalet är en miniatyr av populationen. 
Urvalet för enkätundersökningen var användare av sociala medier och följare av Röda Korsets 
Facebooksida. Målet var att nå ut till personer som redan använder sociala medier och har intresse 
för välgörenhet. Dessa användare skulle rent teoretiskt kunna ta till sig prototypens funktioner i ett 
tidigt skedde och börja sprida meddelanden till andra mindre insatta personer över Facebook. 
Eftersom de redan har Facebook skulle även frågor angående sociala medier mer troligt kunna 
besvaras. En länk till enkäten publicerades med Röda Korsets tillåtelse på deras Facebooksida 
tillsammans med en kortbeskrivning av examensarbetet och enkätens syfte. Användare av Facebook 
kunde sedan genom länken komma till formuläret och svara på frågorna. Enkätens svar granskades 
sedan efter ungefär tio dagars tid. 

3.4 Databearbetning 

Kvalitativ data från intervjuerna sammanställdes genom att finna intressanta skeenden, åsikter och 
mönster, vilket är vad Trost (2010) beskriver som de resultat man kan få fram av den kvalitativa 
studien. Data från enkäten sammanställdes först genom tabeller, utifrån tabellerna kunde sedan 
samband tas fram. Enligt Trost (2007) är grundprincipen när man tar fram samband från en 
kvantitativ studie att se om två eller flera variabler samvarierar. Man får då fram om sambandet är 
starkt eller svagt och om det är betydelsefullt eller inte. Resultaten från både intervjuerna och 
enkäten sammanställdes sedan genom jämförelse med varandra. De gemensamma nämnarna 
mynnade slutligen ut i en kravspecifikation för den prototyp som skulle byggas. Det skapades även en 
persona som återspeglade en karaktäristisk användare av mobiltelefonens egenskaper och sociala 
medier. Den fiktiva personens förhållningsätt till välgörenhet togs också med i beskrivningen och 
grundades på svar från målgruppsundersökningarna. Personor användes sedan under prototypens 
uppbyggnad som riktmärkning.  

3.5 Utformning av prototypen 

Prototypen använde sig av den information som framkommit under litteratur- och 
målgruppsundersökningen. Viktigt innehåll till prototypen togs sedan fram i form av en 
kravspecifikation. Även riktlinjer från teoriavsnittet Mobil användarvänlighet följdes för det 
mobilanpassade gränssnittet. Fokus låg på hur interaktioner mellan användare av sociala medier kan 
gå till vid gåva över mobiltelefoner. Sociala medier begränsades till Facebook då det användes av 
flest personer i målgruppsundersökningen. Det var också den tjänst som främst användes för att 
hålla kontakten med familj och vänner. Eftersom uppsatsen gjordes i samarbete med Röda Korset 
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anpassades den grafiska designen samt vissa texter till deras förfogande. Även betalningstjänsterna 
anpassades till deras existerande betalningslösningar över Internet. Vid givande över prototypen 
skapades enbart ett grafiskt mobilanpassat gränssnitt som simulerar tillvägagångssättet vid betalning 
med SMS eller Internetbank. Det sker ingen riktig transaktion utan användaren tillåts enbart att följa 
de olika stegen som krävs. Däremot är de uppgifter som behövs i riktlinjer med vad PayEx och Röda 
Korset kräver för att genomföra en transaktion. Tjänsten PayEx valdes för Internetbetalning eftersom 
den användes av Röda Korset.  

3.6 Utformning och genomförande av användartester 

En testmall följdes (se bilaga 3) som hade utformats för att testa användarvänligheten och Nielsens 
kvalitetskomponenter learnability, efficiency, memorability och errors se kapitel 2.4. Testmallen 
innehöll olika uppgifter med förklaringar av vad som fanns på sidan när uppgiften utfördes och när 
testanvändaren hade lyckats utföra uppgiften. Den tillhörande riktmärkningen beskrev sedan det 
tänkta målet för varje uppgift. Användartesterna utfördes på 6 personer som hade Facebook konton. 
De blev inbjudna som testpersoner över Facebook eftersom applikationen var i dolt läge för andra 
Facebookanvändare som gjorde att informationen som skickades enbar var synlig för andra 
testpersoner. Först presenterades en snabb genomgång av mitt examensarbete och att de skulle 
testa en mobil webbsida för Röda Korset där Facebook hade implementerats vid olika faser av 
givandet. Sedan samlades bakgrundinformation in där de fick berätta om sina kunskaper och 
användningsområde gällande mobiltelefoner. Detta gjordes för att kunna bedöma testet utifrån 
deras kunskaper. Testet skedde enbart med användning av mobiltelefonen Samsung Galaxy S2 som 
är en smartphone med Android som operativsystem. Anledningen var att den modellen fanns 
tillgänglig och hade de funktioner som behövdes för användartestet. Funktionerna var att kunna 
koppla den till datorn och visa vart användaren pekade. Eftersom testet skedde genom 
mobiltelefonens webbläsare påverkade val av operativsystem och modell inte testet märkvärt då 
webbplatsen ser likadant ut över flera enheter. Under testets gång spelades sedan ljud och video 
över mobiltelefonens skärm in på datorn. Efter slutförandet av ett test ställdes övergripande frågor 
om: hur testet hade gått, ifall testpersonerna kände att tjänsten uppfyllde deras förväntningar och 
ifall upplägget kändes användbart. Testpersonerna fick sedan ge synpunkter på vad som var svårt att 
utföra och förstå. Om de tyckte att något var bra lyftes det också fram. Det inspelade materialet 
granskades sedan och testmallen fylldes i. 
 
Sammanställning av användartesterna gjordes genom att granska:  
 

 Klick på fel länk utifrån uppgiften som hade getts. 

 Deras förväntning när de klickade på en knapp.  

 Om ikonerna var tydliga.   

 Vilka fel som uppkom och hur de löstes.  

 Tillvägagångssätt genom mobiltelefonens mindre skärm.  

 Tillvägagångssätt genom touch-navigering.  

 Enkelheten att utföra uppgifterna. 

 Hur bra de hittade på webbsidorna.  

 Om texten var lättläst och förståelig.              

3.7 Kritisk granskning av metoden 
Under intervjuerna kunde vissa missförstånd ske i förhållande till frågorna. Om missförstånd skedde 
togs frågan om och fick ibland förklaras mer djupgående. Intervjuns semistrukturerade upplägg 
kunde ibland tendera till att inriktningen för vissa personer ändrades något. Intervjun fick då pågå 
samtidigt som den styrdes in i rätt riktning. Vid sammanställande av enkäten framkom det att vissa 
respondenter inte uppfattat vad som menades med vissa frågor eller hoppat över vissa frågor av 
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okänd anledning. Eftersom viktiga frågor för undersökningen var obligatoriska och behövde vara 
ifyllda påverkade det inte sammanställningen nämnvärt. Det fanns även möjlighet att fylla i svaret 
själv på vissa frågor om inget svarsalternativ passade istället för att hoppa över frågan. 
Målgruppsundersökningen var den källa som bidrog till svar på frågeställningen vilket inte var fallet 
gällande intervjuerna med företagen. Informationen från företagsintervjuerna skiljde sig för mycket 
från studiens inriktning för att vara användbara. Orsaken var för breda frågor som kom ifrån ämnet 
och att företagets expertis inte låg inom uppsatsens område. På grund av detta användes inte 
informationen och kommer inte presenteras i resultatdelen.   

4. Resultat 
I detta kapitel presenteras sammanställningen av resultaten från de semistrukturerade intervjuerna 
och enkätundersökningen. Mot bakgrund av resultaten presenteras sedan kravspecifikationen till 
prototypen. Vidare presenteras den framtagna prototypen och resultatet från användartesterna.    

4.1 Resultat målgruppsundersökning 
Semistrukturerade intervjuer genomfördes med 9 stycken personer. Ålder för de intervjuade 
personerna var mellan 19 och 53 år. Enkätundersökningen hade 28 svarande med 23 enkätavslut och 
åldrarna var mellan 15 till över 65 år. Vid intervjuerna och enkätundersökningen framkom det att 
framförallt mobiltelefoner av typen smartphones med Android och iOS som operativsystem 
användes. De mest använda funktionerna var att ringa, skicka SMS, skicka e-post, applikationer och 
få tillgång till sociala medier. En annan mycket använd funktion var att surfa på webben genom 
mobiltelefonen. En större del av respondenterna svarade att de besöker sällan någon hemsida 
relaterad till välgörenhet. Samma sak gällde för välgörenhetsorganisationers sidor på sociala medier.  
 
Sociala medier som främst användes var Facebook, Twitter och Youtube där Facebook stod för flest 
antal användare. Användningen skedde oftast varje dag då man hade tid över som till exempel vid 
väntetider för att hålla kontaken med bekanta. Om något roligt eller intressant skett just för stunden 
påverkade det viljan att dela med sig av upplevelsen framförallt i form av bilder och beskrivna 
händelser. Fler förekommande sätt att dela med sig av information till andra var genom evenemang, 
webbsidor man gillat och platser man besökt.  
 
Sista området som undersöktes var givande till välgörenhet. Resultaten visade att viktiga skäl till att 
vilja stödja en välgörenhetsorganisation, var trovärdighet för organisationen och tydlig information 
om hur pengarna används. Tillvägagångssättet för att ge ett bidrag var framförallt SMS och 
Internetbetalning. Ett annat sätt som inte förlitar sig på tekniken som medel var att lägga pengar i 
sparbössor. På frågan om det skulle vara av intresse att sprida vidare sitt stöd till flera över sociala 
medier var svaren delade. Ungefär hälften av de intervjuade kunde tänka sig det och resterande 
hade en motsatt åsikt. De som ville kunde framför allt tänka sig att dela bilder, händelser, det stöd 
man gett och kommande evenemang.  
 
De viktigaste resultaten från målgruppsundersökningen och teorin sammanställdes sedan i en 
kravspecifikation (se nedan). Vilka operativsystem prototypen skulle anpassas för valdes utifrån 
målgruppsundersökningens resultat. Därifrån valdes även vad prototypen skulle tillåta användarna 
att utföra. Efter att funktionerna tagits fram användes teori från kapitlen 2.1 – 2.3 för att göra den 
sociala interaktionen engagerande och inriktad mot givande. Av sociala medier valdes Facebook för 
prototypen eftersom tjänsten användes av flest personer ifrån målgruppsundersökningen. Facebooks 
främsta egenskap är att skapa relationer (se figur 1) vilket gör tjänsten användbar för att skapa 
konversationer mellan bekanta. Därför fokuserar prototypen på att tillåta användare som är vänner 
på Facebook att inspirera varandra till att engagera sig. Slutligen togs kraven för prototypens 
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gränssnitt fram utifrån teori från kapitel 2.4. Kravspecifikationen användes sedan som mall vid 
framtagandet av prototypens innehåll och gränssnitt.   
 
Kravspecifikation  
Prototypen ska anpassas för: 

 iPhone 

 Android 
 
Prototypen ska tillåta användaren att: 

 På ett lättanvänt sätt kunna ge en gåva via SMS och Internetbank. 

 Erbjuda möjligheten att berätta varför man valt att ge en gåva och uppmana andra att göra 
samma sak över Facebook. 

 Anpassa sitt meddelande genom att kunna välja bild och skriva egen text. 

 Bli involverad i välgörenhet över Facebook genom att kommentera och läsa vad ens vänner 
har valt att stödja och varför. 

 Få snabb tillgång till information från Facebook genom gåvosidan. 
 

Prototypen ska anpassas för mobiltelefoner genom att: 

 Använda sig av jQuery mobile 

 Utforma textens typsnitt och utförande så den blir lättläst 

 Ha hem och tillbaka knapp 

 Presentera navigeringen på startsidan 

 Ta hänsyn till tummens placering 

 Skapa ett formulär som går snabbt att fylla i till Internetbetalningen 

4.2 Prototyp  
 
Uppbyggnad 
Prototypen utvecklades med hjälp av ramverket jQuery mobile. jQuery mobile använder CSS3, 
HTML5 och jQuery för att skapa en webbsida anpassad för den mobila webben. En viss del av CSS och 
HTML strukturen skrevs om utifrån ramverket för att få önskat utseende och beteende. Även 
funktioner utöver jQuery mobiles egna lades till med hjälp av jQuerys ursprungliga biblioteket. 
Parallellt med uppbyggnaden av de mobilanpassade webbsidorna användes Facebooks JavaScript 
SDK för att hämta information från Facebooks Graph API. Facebooks Graph API är den senaste 
lanseringen av Facebooks API:er och tillåter utvecklare att hämta data om Facebooks användare. 
Facebook kräver att utvecklaren först registrerar sin applikation för att få tillgång till en nyckel och 
ett id som behövs vid autentiseringen av anropen mot Facebook. Vid skapandet av en Facebook-
applikation finns alternativet att välja mobil webbapplikation. En mobil webbapplikation använder 
den mobila versionen av Facebook som har mobilanpassade funktioner. När användare besöker 
prototypen -måste den godkänna att viss typ av data får hämtas från deras Facebook konto för att ta 
del av och kunna använda prototypens funktioner. Dessa förfrågningar sker genom OAuth 2.0 
autentisering som skapas i JavaScript SDK. Prototypens förfrågningar kräver användarens 
godkännande att få publicera och hämta information från deras nyhetsflöde. Annan typ av data som 
hämtas av prototypen, behöver inte ett godkännande av användaren.    
 
Genom att skriva FQL queries emot Graph API:et hämtades relevant information för prototypen. FQL 
queries kan liknas med SQL queries fast med Facebooks egna sökord och kan användas mot flera av 
Facebooks API:er. När data som behövdes inte kunde hämtas från Graph API:et  ställdes frågorna 
istället mot det äldre REST API:et. Den information som hämtades var: användarens vänner som har 
godkänt villkoren för prototypens Facebook-applikation, deras väggposter som skickats från 
applikationen, vännernas profilbild och länk till deras upplagda post. Informationen hämtades hem 
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genom ett FQL multiquery anrop där tre queries skrevs och den hämtade datan från vardera query 
användes i förhållande till varandra. Den första queryn hämtade user id för användarens vänner som 
registrerat sig på applikationen. Detta id användes sedan i den andra queryn för att hämta profilbild 
samt post inlägg gjort från applikationen för vardera vän. Den tredje och sista queryn hämtade 
länken till Facebook-posten. Innehållet presenteras sedan i HTML-koden som en lista över 
användarens vänner som har kommenterat sin gåva. Poster som läggs på användarens vägg skapas 
genom fördefinierade variabler innehållandes den text som beskriver vilket stöd gåvan har gett. 
Sedan kan användaren välja bild och skriva ett meddelande om motivet bakom gåvan. Bilderna väljs i 
en dialog och läggs in i en variabel som skickas med i posten. Den text användarna själva får skriva är 
en funktion som tillhandahålls av Facebooks och är också den text som sedan presenteras på 
gåvosidan.                
 
Prototypens olika delar   
På startsidan dit användaren först kommer presenteras ett aktuellt katastrofområde med bild och 
text. Sedan presenteras olika alternativ för navigering på webbsidan där ”stöd oss” länkar till 
gåvosidan som är prototypens huvuddel. Här kan man välja att ge en gåva via SMS eller sin 
Internetbank. Alla vänner som har gett en gåva över prototypen och valt att publicera deras stöd 
över Facebook läggs in i ett flöde under rubriken ”vänner som har valt att stödja Röda Korset”. De 
presenteras med profilbild, namn och även deras text som motiverar varför de valt att skänka 
pengar. Tanken med flödet är att påverka användarens motivation till att vilja skänka pengar genom 
berättelser från familj och vänner. De i sin tur kan få sina inlägg kommenterade av andra vilket gör 
att deras insatts belyses och får dem att känna sig delaktiga till ökat givande.  
 

Figur 2. Flödet från startsidan till gåvosidan där man kan se delaktiga vänner.  
 



16 
 

Alternativen SMS och Internetbank leder till respektive betalningssida. Vid gåva över SMS finns 
alternativen ändamål och summa. Dessa alternativ skapar tillsammans en kort kod som vid klick på 
”ge gåva” kan skickas genom SMS till Röda Korsets gåvonummer. Prototypen sänder inte 
meddelandet från hemsidan utan istället länkas användaren till telefonens SMS-applikation. Där ska 
sedan koden skrivas in och tillbaka kommer ett SMS med länk till hemsidans tacksida. Eftersom inga 
pengar skulle dras vid användartesterna behövdes inget SMS skickas utan tack-SMS:et fanns redan 
inlagt från början. Vid utförandet av betalning med sin internetbank behövs ett antal obligatoriska 
fält fyllas i om hur mycket användaren vill ge och till vad. När fälten sedan är ifyllda och betalningen 
är gjord länkas användaren till samma tacksida som för SMS-gåvan.  
 

Figur 3. SMS- och Internetbetalning. 
                                               
På tacksidan kan användaren publicera ett meddelande om sitt stöd på sin Facebook-vägg. Syftet 
med funktionen är att öka uppmärksamheten för välgörenhetsorganisationen över Facebook och 
bidrar till att fler blir påverkade att vilja bidra genom en gåva. Eftersom det framkom i 
målgruppsundersökningen att dela bilder med vänner över Facebook var ytterst förekommande, 
tilläts användaren att välja bild till något som representerar motivet till gåvan. Det fördefinierade 
meddelandet visas också för att ge användaren tydlig information om vad som kommer publiceras. 
När användaren bestämt sig för att publicera sitt stöd och tryckt på ”Visa ditt stöd över Facebook” 
anropas Facebooks mobilanpassade dialog med den bild som valts och det meddelande som är 
fördefinierat i koden. Här kan även en egen text skrivas om sin gåva och till vilka grupper man vill 
publicera inlägget. För att lägga inlägget på sin vägg trycker man på knapen ”share” och ett 
meddelande om att inlägget är publicerat dyker upp.    
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Figur 3. Tacksidan där användaren kan välja bild och sedan dela meddelandet över Facebook.  
 
Sammanfattning av den färdiga prototypen 
Den färdiga prototypen tillåter användaren att genom ett mobilanpassat gränssnitt kunna se vilka av 
sina vänner som valt att stödja en välgörenhetsorganisation och deras anledning. Vid ökat intresse 
att vilja stödja organisationen kan användaren sedan välja att ge en gåva via SMS och eller sin 
Internetbank. Då transaktionen har gått igenom och användaren har ett Facebook-konto, kan ett 
meddelande publiceras på användarens vägg. Meddelandet kan göras personligt med en passande 
bild och text om varför man valt att ge en gåva. Andra personer inom vänskapskretsen ser sedan 
meddelandet genom Facebook eller gåvosidan, vilket kan leda till ökad motivation att vilja ge en 
gåva.      

4.3 Resultat av användartesterna  
Resultat från användartesterna presenteras för varje uppgift och kommentarer när testet var klart 
har sammanställts. Slutligen presenteras en lista över saker som kan förbättras. 
 
Uppgift 1. Gå till gåvosidan  
Alla användarna lyckades på startsidan navigera sig till gåvosidan. De flesta användarna skulle vilja att 
knappens text var tydligare med att förklara att de kom till gåvosidan. Men efter att ha granskat de 
tre möjliga alternativen på startsidan och deras förklarande text, kom de fram till rätt knapp.   
 
Uppgift 2. Se vilka vänner som har gett en gåva och gå till posten på Facebook 
Alla testanvändarna lyckades logga in på Facebook från gåvosidan. När de sedan blev inloggade 
möttes de av Facebooks dialog som ber dem att godkänna applikationen. Denna dialog var flera 
testanvändare skeptiska mot eftersom de inte visste vad de godkände och hur applikationen skulle 
använda deras information. Två personer bestämde sig till och med för att inte godkänna 
applikationen, men för att prototypen skulle fungera fullt ut ombads de att göra ett godkännande. 
När de hade fått upp sina vänner som gett en gåva och publicerat det över Facebook, förstod alla att 
plustecknet var en indikation om att man kunde läsa mer. När de klickade på ett meddelande eller 
plustecknet förstod alla att länken ”gå till post” skulle leda dem till posten på Facebook. En 
testanvändare sa att han skulle nöja sig att läsa meddelandet såsom det presenterades på gåvosidan. 
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En annan ville få upp Facebooks mobilanpassade version när han gick till en post medan en annan 
tyckte det var bra att man kom till hela versionen av Facebook, för det var så han brukade använda 
Facebook via mobiltelefonen.       
 
Uppgift 3. Ge gåva genom SMS  
Testanvändarna fick navigera till gåvosidan för att där välja att ge en gåva genom SMS. Alla klickade 
på rätt knapp som tog dem till betalningssidan för SMS. Flera användare missade att läsa den 
beskrivande texten som talar om hur man går tillväga för att ge en gåva. När de sedan valde att klicka 
på ”Ge gåva” knappen och kom till mobiltelefonens SMS-applikation, visste de inte hur de skulle göra 
för att ge gåvan. När de inte kunde komma vidare fick de ledtråden att gå tillbaka och läsa 
instruktionstexten, vilket gjorde att alla sedan kunde slutföra uppgiften. 
 
Uppgift 4. Gå till startsidan  
När testpersonerna hade gett gåvan och tryckt på den länk de fick tillbaka i SMS:et som leder till 
tacksidan fick de i uppgift att gå tillbaka till startsidan och inte välja att publicera sitt stöd. Uppgiften 
skulle visa om de hittade antingen tillbakaknappen eller hemknappen som var Röda Korsets. De 
flesta använde tillbaka pilen och förstod inte att logotypen skulle ta dem till startsidan. Efter att ha 
fått göra om uppgiften igen med vetskapen om att det skulle finnas ett till sätt att gå till startsidan, 
kunde flera men inte alla komma fram till att det gick att klicka på logotypen också. En testperson 
förstod inte tanken med huvudmenyn först utan använde den fysiska tillbakaknappen på 
mobiltelefonen. Efter att ha fått huvudmenyn förklarad för sig kunde han se sammanhanget och 
utföra uppgiften.    
 
Uppgift 5. Ge gåva genom Internetbank 
Testanvändarna fick navigera från startsidan till den sida där man kunde ge en gåva genom 
Internetbank. För att ge en gåva fick de välja ett belopp och att betalningen skulle ske med 
Internetbank. Sedan var de tvungna att fylla i det obligatoriska fältet som var deras e-post adress. 
Alla testpersoner lyckades med detta steg och kom vidare till PayEx dialogen. Några skulle vilja ha det 
obligatoriska fältet först och att det skulle markeras med ”*” istället för texten ”obligatorisk”. 
Eftersom prototypen inte var kopplad mot en bank länkades de inte vidare från PayEx dialog. Istället 
fick de frågan om vart de trodde att de skulle länkas till om de tryckte på betala. Det allmänna svaret 
var att de skulle länkas till sin bank och utföra betalningen där.    
 
Uppgift 6. Publicera stödet på Facebook med valfri bild och text  
Efter att ha tryckt på ”betala” knappen från PayEx dialog kom testpersonerna till tacksidan. Där 
kunde de publicera sitt stöd i deras nyhetsflöde på Facebook. Många tyckte att upplägget var tydligt 
och fann inget som var speciellt svårt att tyda. Däremot missade flera att man kunde ändra 
meddelandets bild innan man valde att trycka på ”publicera över Facebook”. Några anledningar var 
att de missade länken eller att länken såg ut som vanlig text. När de sedan valde att publicera 
meddelandet fick de upp Facebooks egna dialog som tillät testpersonerna att skriva en text och 
sedan trycka på ”Share”. Dialogen renderades inte ut rätt på mobiltelefonen, utan var för stor för 
skärmen. Det gjorde att de flesta testpersonerna klickade på dialogens rubrik som var ”Post to wall”. 
Efter ett antal försök utan framgång förklarades problemet och att man behövde scrolla i sidled för 
att hitta knappen. Alla testpersoner kunde då genomföra uppgiften.    
 
Uppgift 7. Logga ut från Facebook 
Den slutliga uppgiften var att de skulle logga ut från Facebook genom gåvosidan. Större delen av 
testanvändarna fann denna uppgift svår att utföra eftersom ikonen inte var tydlig nog. En testperson 
tyckte den mer liknade en länkikon och en annan skulle vilja att Facebooks logotyp skulle synas 
istället. Att man kunde logga ut från webbsidan utan att behöva gå till Facebook tyckte en testperson 
det inte fanns ett behov av. Ett fåtal förstod ikonen utan hjälp och lyckades logga ut efter viss 
betänketid.    
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Övergripande kommentarer 
När det gällde gränssnittets tydlighet var en annan text på knappen som ledde till gåvosidan 
önskvärd. Helst ville man ha något med ”gåva” i texten, eftersom man länkades till en sida där man 
kunde ge en gåva och inte läsa om vilket stöd Röda Korset ger. Vid gåva via SMS var inte texten heller 
helt tydlig och den förklarande text som fanns var placerad i början, vilket testpersonerna lätt 
hoppade över. Framförallt koden som skulle skrivas in i SMS:et var svår att förstå och memorera när 
man länkades vidare till SMS applikationen. Några förslag som gavs var att skicka med koden på en 
gång i SMS:et eller förtydliga hur koden ska användas med text. Navigationen till startsidan genom 
Röda Korsets logotyp var också något många testanvändare tyckte var otydligt. Det gällde även 
knapparna som användes för att logga ut från Facebook och byta bild. En testanvändare skulle vilja se 
sin profilbild från Facebook när man loggades in för att öka tydligheten att man var inloggad. 
Kommentarer om prototypens upplägg och koppling till Facebook ställdes sedan. Här tyckte alla 
testpersonerna att det var ett bra koncept som ökade deras motivation till att vilja ge en gåva. Det 
fanns ett bra gåvoflöde och prototypen var enkel att använda.  
    
Rekommenderade ändringar 
Efter användartesterna var klara och sammanställda gjordes en lista över rekommenderade 
ändringar för prototypen som presenteras nedan. Ändringarna har inte gjorts utan ska ses som 
tänkta lösningar för att förbättra användarvänligheten.  
 

 Tydligare logga ut ikon med mer visuell koppling till Facebook 

 Annan placering och tydligare text hur man använder koden vid gåva genom SMS 

 Knapp till gåvosidan ska ha text som kan förknippas med att man kan ge en gåva 

 Göra ”Byt bild” länken mer synlig och mindre lik vanlig text  

 Ge bättre beskrivning hur Facebook-applikationen kommer använda information 

 Se till att alla Facebook-dialoger renderas rätt på mobiltelefonen 

 Lägga till separat hemknapp istället för att använda logotypen  

5. Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras först det framtagna resultatet i förhållande till uppsatsens syfte och tidigare 
forskning. Sedan diskuteras metodens tillvägagångssätt och validitet. Slutligen ges förslag på 
framtida forskning inom ämnet.    
 
Mobiltelefonen är en mycket personlig enhet som tillåter användaren att vara konstant uppkopplad 
mot internet och få tillgång till flera kommunikationskanaler. Det gör mobiltelefonen lämplig som 
redskap för att ge en gåva till välgörenhet och skapa interaktiva dialoger över sociala medier. När 
man använder sig av mobil social marknadsföring gäller det att skapa innehåll över sociala medier 
som mottagarna vill dela med sig av. Eftersom vissa givare väljer organisation baserat på om deras 
stöd uppmärksammas och ger rätt bild av dem själva till andra inom deras sociala nätverk, kan det 
öka motivationen att vilja publicera sitt stöd på sociala medier. Målgruppsundersökningen visade att 
personer som ville dela med sig av sitt stöd var intresserade att dela bilder, händelser och det stöd 
man gett. Bilder har visat sig påverka vissa känslor hos människor som är förknippat med givande 
(Burt & Strongman 2005). Händelser kan påverka människor att ge om någon i deras närhet har varit 
med om någon svårighet (Sargeant, Ford och West 2006). Slutligen kan information om det stöd man 
gjort påverka fler att vilja göra samma sak (Bøg et al. 2012). Välgörenhetsorganisationer skulle kunna 
använda alla tre faktorerna i meddelanden över mobil social marknadsföring och skapa social 
interaktion som ökar givandet.  
 

http://www.synonymer.se/?query=validitet
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Facebook valdes för prototypen eftersom tjänsten användes mest av respondenterna och det var 
därigenom kontakt hölls med familj och vänner som enligt Sargeant, Ford och West (2006) har stort 
inflytande vid givande. Målgruppsundersökningen visade att mobiltelefoner används varje dag för att 
få åtkomst till sociala medier på ett snabbt sätt. Lockelsen att ge uppdateringar just för stunden är en 
mänsklig faktor som spelar in. Mottagarna har en vilja att hålla sig uppdaterade över vad som händer 
i deras omgivning och det kan ske genom att utbyta information via social media. Därför är det viktigt 
för välgörenhetsorganisationer att mobilanpassa sitt innehåll och sin strategi över sociala medier för 
att nå ut till flera givare. Prototypen tog användning av Facebooks mobilanpassade dialoger och 
implementeringen av Facebook tog hänsyn till mobiltelefonens mindre skärm och trycknavigation. 
Eftersom tid är begränsad för mobiltelefonanvändarna mobilanpassades även interaktionen för att 
ge en gåva med SMS och Internetbetalning. 
 
Användartester kunde sedan ge en beskrivande bild av hur prototypen kunde användas och 
uppfattas av andra. Det visade sig att prototypens användning av sociala medier var ett nytt sätt som 
flera inte var bekanta med. Efter att ha bekantat sig med funktionerna och förstått webbplatsens 
upplägg började deras tillvägagångssätt bli mer effektivt. Att vid gåvans slut kunna dela sitt stöd med 
andra uppfattades positivt av alla. Det fanns däremot viss skepsis angående Facebook-applikationens 
begäran till information från deras konto. Påverkan av kommentarer från vad tidigare givare gjort 
gjorde gåvoprocessen mer interaktiv och man kunde se ett intresse hos användartestarna att vilja 
använda funktionen. Ett tänkt användarscenario baserat på målgruppsundersökningen skulle vara att 
användare av tjänsten loggar in vid väntetider för att se om någon ny i deras bekantskapskrets har 
gett en gåva. Om användaren har bra relation och delat intresse med personerna som visas i listan 
kan det påverka användaren att skänka pengar just för stunden (De Bruyn & Lilien 2008).        

5.1 Diskussion av metoden 

Antalet respondenter för enkäten var för lågt för att kunna presentera värdefull statistik av 
resultaten. Istället söktes samband mellan svaren och de mest förekommande svaren användes 
sedan tillsammans med intervjuerna till kravspecifikationen. Urvalet för enkäten var följare av Röda 
Korsets Facebooksida, de representerar därför inte hela Sveriges befolkning. Syftet var att få in data 
från personer över sociala medier som har viss delaktighet inom välgörenhet. De skulle teoretiskt 
vara potentiella användare av prototypen och sprida vidare meddelanden till andra personer mindre 
insatta i välgörenhet över sociala medier. Även två av de semistrukturerade intervjuerna gjordes med 
personer som var mer delaktiga inom välgörenhet.  Deras inblick i hur välgörenhetsorganisationer 
kommunicerar med intressenter var en användbar källa för ökad förståelse för området och hur de 
använder sig av sociala medier och mobiltelefoner. För en bättre helhetsbild hade undersökningarna 
kunnat ha ett större urval men framtagen data var tillräcklig för att kunna hitta viktiga faktorer till 
prototypen. Användartester på prototypen utfördes endast under en testomgång, därför kunde inte 
de rekommenderade ändringarna och kvalitetskomponenten memorabilty testas. För att undersöka 
användarupplevelsen efter rekommenderade ändringar och hur enkelt användarna kan återfå sin 
skicklighet, rekommenderas därför iterativa användartester. 

5.2 Diskussion om resultatets generaliserbarhet 
Det presenterade resultatet har delvis tagits fram i samarbete med Röda Korset. Resultatet skulle 
även kunna användas av andra välgörenhetsorganisationer som vill möjligöra social interaktion, vid 
givande via mobiltelefoner. Organisationen kan då ta tillvara på de framtagna slutsatserna och 
prototypen för att utveckla en egen mobil strategi för både sociala medier och sin webbplats.  
 
Prototypen bygger på allmänna riktlinjer för att skapa ett lättanvänt gränssnitt. Samma riktlinjer kan 
därför användas vid utveckling av en mobilapplikation för olika typer av välgörenhetsorganisationer. 
Däremot behövs den grafiska profilen, de länkar som ska finnas på webbsidorna, betalningslösningar 
och texter anpassas till organisationen och deras ursprungliga hemsida. Vid detta skede kan 
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punkterna som ges i kapitel 2.5 sammanfattning av teoriavsnittet följas. Man behöver även 
undersöka sin målgrupps behov och vad de skulle vara intresserade av. Den metod som har använts i 
denna uppsats är en enkätundersökning och semistrukturerade intervjuer. De frågor som ställdes har 
inte tydliga kopplingar till Röda Korset utan enbart urvalet av populationen var inriktad mot deras 
målgrupp. Undersökningen skulle kunna användas av andra liknande organisationer i sin helhet som 
den är. Eller kan samma metod utföras på en annan målgrupp och därmed kunna ge ett mer lämpligt 
resultat.  
 
Målgruppsundersökningen påverkade även valet av sociala medier för prototypen och innehållet 
som skulle spridas till användarens sociala nätverk. Tillsammans med målgruppsundersökningen 
användes informationen från teoriavsnitten. Samma information kan användas av andra 
välgörenhetsorganisationer för att skapa interaktivt innehåll som är lämpligt vid givande. Den 
utvecklade prototypen behöver sedan användartestas för att utvärdera användarvänligheten och om 
kopplingen mot Facebook uppfyller användarnas förväntningar. Förbättringarna av den framtagna 
prototypen som genomfördes är troligtvis något som är lämpligt för flera mobilapplikationer med en 
koppling mot Facebook. Därför skulle den fungera som mall vid uppbyggnaden av 
en liknande tjänst för att sedan kunna kompletteras med egna undersökningar. Situationer då 
resultatet av detta arbete kan behöva modifieras är om organisationen inte är närvarande på 
Facebook. Det bör naturligtvis även finnas ett behov av att skapa en mobilapplikation för Facebook. 
Den framtagna prototypen använder funktioner som är anpassade för mobiltelefoner vilket inte är 
fallet med en vanlig Facebook-applikation.  

5.3 Framtida forskning    

Uppsatsen undersökte enbart välgörenhetsorganisationers användning av sociala medier för en 
mobilanpassad gåvotjänst. En liknande studie fast för andra tjänster skulle kunna använda fler av 
mobiltelefonernas egenskaper. Dessutom skulle andra typer av sociala medier kunna användas och 
sammanslås för nya lösningar. Hur välgörenhetsorganisationer sedan kan använda den information 
som genereras från sociala medier är också viktigt för att kunna bemöta efterfrågan och göra 
ändringar som efterfrågas av intressenterna. Något som har märkts är att information som 
utvecklare får tillgång till över sociala medier varierar och saker kan tas bort eller läggas till. Även 
betalningslösningar som välgörenhetsorganisationer använder varierar och nya tillkommer. Ett 
exempel är mobila plånböcker som överlåter alla betalningar till en och samma applikation. Det gör 
tekniken för prototypen inte framtidsäker utan uppdateringar behöver göras med jämna mellanrum.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide för målgruppsundersökning 

 
Mobilt användande 
Hur använder du dig av din mobiltelefon? 
 
typ av mobiltelefon 
funktioner  
surfa över webben 
välgörenhet 
 
Användning av sociala medier 
Är du delaktig över sociala medier? 
 
Vilken/vilka tjänster används? 
Vad används tjänsten till? 
Vad får dig att uppdatera? 
Vad delar du med dig av? 
Mobil användning 
Tillfällen då mobilen användes 
Delaktig i välgörenhetsorganisationer 
 
Givande 
Vilka faktorer skulle kunna påverka dig att stödja en välgörenhetsorganisation? 
 
Problemområden 
krissituation 
Gemenskapen 
Sprida budskapet 
Ta del av vad andra har gjort 
påverka 

Bilaga 2: Intervjuguide för företag 
 
Vilka strategier använder ert företag för mobil CRM? 
 
Hur används sociala medier till att engagera kunderna/givarna? 
 
Vad krävs för att skapa en engagerande dialog med sina kunder/givare? 
 
Hur får man personer att aktivt delta inom en organisation genom mobilt användande? 
 
Vilka tillvägagångssätt finns vid givande över mobiltelefonen? 
 

Bilaga 3: Uppgifter till användartest 
 
Uppgift 1: gå till gåvosidan 
På sidan: tre knappar som leder till varsitt område på Röda Korsets hemsida   
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Uppgiften är klar när: användaren hittar rätt sida och den har laddat färdigt 
Riktmärkning: användaren trycker på rätt knapp första gången 
 
Uppgift 2: se vilka vänner som har gett en gåva och gå till posten på Facebook 
På sidan: tre knappar där en loggar in användaren på Facebook   
Uppgiften är klar när: användaren hittar rätt knapp och loggar in på Facebook och går sedan till valfri 
post 
Riktmärkning: användaren trycker på rätt knapp första gången och accepterar vilkoren, sedan finner 
användaren länken till posten. 
 
Uppgift 3: gå tillbaka till gåvosidan 
På sidan: Posten på Facebook   
Uppgiften är klar när: användaren hittar rätt sida och den har laddat färdigt 
Riktmärkning: användaren hittar tillbaka till sidan utan att gå fel 
 
Uppgift 4: ge gåva genom SMS 
På sidan: tre knappar som leder till varsitt område på Röda Korsets gåvosida  
Uppgiften är klar när: användaren hittar rätt sida och kommer till SMS-applikationen 
Riktmärkning: användaren trycker på rätt knapp och förstår hur den ska skicka SMS-gåvan 
 
Uppgift 5: Gå till startsidan 
På sidan: två knappar som tar en tillbaka (tillbaka pil och logotypen)   
Uppgiften är klar när: användaren tar sig till startsidan genom huvudmenyn. 
Riktmärkning: användaren trycker på rätt knapp första gången och kommer till startsidan. 
 
Uppgift 6: ge gåva genom Internetbank 
På sidan: tre knappar som leder till varsitt område på Röda Korsets gåvosida   
Uppgiften är klar när: användaren hittar rätt sida och skriver in sin mail adress i ett fält och därefter 
kommer till betalningssidan och godkänner köpet. 
Riktmärkning: användaren trycker på rätt knapp första gången och bekräftar köpet. 
 
Uppgift 7: Ge gåva och publicera på Facebook med valfi bild och text 
På sidan: tre knappar som leder till varsitt område på Röda Korsets hemsida   
Uppgiften är klar när: användaren klarar alla stegen för att ge vald gåva och publicera sedan ett 
personligt utformat meddelande på Facebook.    
Riktmärkning: användaren trycker på rätt knappar och genomför en gåva som sedan publiceras på 
Facebook med personligt innehåll i form av vald bild och text. 
 
Uppgift 8: Logga ut från Facebook 
På sidan: Röda Korsets gåvosida  
Uppgiften är klar när: användaren hittar rätt ikon för att logga ut och accepterar att de loggas ut.  
Riktmärkning: användaren hittar och förstår ikonen vid första anblick och trycker på rätt knapp för 
att logga ut. 
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Bilaga 4: Enkät för målgruppundersökningen 
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