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Abstract
Human beings have always had goals which they have tried to reach. With the pace of the technological
development, requests for digitalized solutions to problems which previously have been faced without
technology increase. This study tests whether a web application could help users to achieve their goals.
This was conducted by implementing three functions: Monetary incentive, publication and reminders.
The functions’ design and implementations of these are supported by scientific theory. The purpose
is to increase the number of users who fulfil their goals, thus helping people to achieve goals, with the
help of the three implemented functions. In this study, a user test is conducted with the web
application’s functions where the results are based on a test group. The user test results in
both quantitative and qualitative data. The results of the study shows that a web application is a
possible tool to increase the users’ chances of reaching their goals. This report also presents
suggestions for improvement of the functions, which was clarified in the user tests.

Sammanfattning
Människor har i alla tider haft mål som de försökt uppnå. I takt med den tekniska utvecklingen ökar
efterfrågan på digitaliserade lösningar på problem som tidigare hanterats utan tekniskt stöd. I denna
studie testas huruvida en webbapplikation kan hjälpa användare att nå sina mål. Det utfördes genom
att implementera de tre funktionerna monetära incitament, offentliggörande och påminnelser.
Funktionernas design och implementeringen av dessa stöds via vetenskaplig teori. Syftet är att med
hjälp av dessa funktioner öka antalet användare som uppfyller sina mål, sålunda hjälpa människor klara
sina mål, med hjälp av de tre funktionerna. I arbetet utförs ett användartest med webbapplikationens
funktioner där resultaten baseras på en testgrupp. Användartestet resulterar i både kvantitativa och
kvalitativa data. Resultaten av arbetet visar på att en webbapplikation med de tre funktionerna är ett
möjligt verktyg till att öka användarens chanser att nå sina mål. I arbetet påvisas även förslag kring hur
utformningen av dessa funktioner vidare skulle kunna förbättras, något som klargjordes främst av data
från användartestet.

Förord
Författarna vill rikta ett tack till flertalet individer, först och främst till vår
handledare, Rita Kovordanyi, för att ständigt hjälpt oss med att bolla
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samtliga testdeltagare för att de tagit tid ur sin vardag genom att bidra till
vår studie och deltagit i våra testiterationer.
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1. Introduktion
I detta avsnitt beskrivs studiens motivering, syfte och frågeställning tillsammans med de avgränsningar
som gjorts i samband med arbetet.

1.1 Motivering
I ett samhälle som allt mer präglas av individualism har personlig utveckling aldrig varit ett så hett
ämne som nu. I USA uppgick marknadens värde till 9,9 miljarder dollar år 2016 för
självförbättringsprogram och produkter som ämnar förbättra människor fysiskt, mentalt, finansiellt
och spirituellt. Denna marknad beräknas växa i snitt med 5,6% årligen från 2016 till 2022 (Marketdata
LLC, 2017). Personer vill få kunskap om sig själva för att kunna ta ansvar för sin egen verklighet och
skapa sin egen framtid. Den kunskapen faller inom olika kategorier såsom träning, karriär, relationer
och hobbys. För att nå effektiva resultat inom personlig utveckling är målsättning rätt väg att gå. I
90% av fallen leder specifika och utmanande mål till högre prestation jämfört med att sätta diffusa mål
eller inga mål alls (Locke et al., 1981). Det hör till vardagen för elitidrottare, framgångsrika
affärspersonligheter och resultatorienterade människor att sätta mål och följa upp dem. I dagsläget
finns det olika tillvägagångssätt för personer att få hjälp att nå sina mål. Coacher, personliga tränare
och Viktväktarna hör bland annat till den skaran. Målsättning behöver inte vara en aktivitet som bara
de mest framgångsrika eller ambitiösa personerna använder sig av utan något vem som helst har nytta
av i sin vardag, vare sig det gäller stora som små mål.
Motivation till att klara mål kan skapas på olika sätt. Det är här etablerade och beprövade begrepp
såsom spelifiering (eng. gamification) och monetära incitament kommer in. Spelifiering har inte bara
visats vara positivt för ökad motivation och engagemang, det har även visats kunna appliceras
framgångsrikt på digitala applikationer (Hamari, Koivisto and Sarsa, 2014). Dessutom har
spelifieringens framgång inom bland annat utbildningssektorn visat på en potential som kan dras nytta
av inte minst inom måluppfyllnadsprocessen (Hsin-Yuan Huang and Soman, 2013). Även monetära
medel som belöning och motivationsfaktor är ett utforskat ämne. Att avsätta en summa pengar hade
exempelvis en bevisad effekt för rökare till att välja att fimpa cigaretten (Elliott and Tighe, 1968). Är då
svenskarna beredda att satsa pengar? Ja, svenskar sätter pengar på spel i casinobranschen, en
verksamhet som dessutom ses öka i stadig takt från år till år. 300 000 personer i Sverige spelar om
pengar så gott som varje dag och 24% spelar en eller ett par gånger i veckan (Novus, 2017).
Onekligen ligger det en spänning i att sätta pengar på spel, men är detta ett koncept som kan
transfereras till målsättning? Där föddes idén om att skapa en webbapplikation där användaren kan
sätta upp ett mål och samtidigt sätta en summa pengar på att klara målet. Om användaren uppnår sitt
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mål returneras insatsen, annars skänks pengarna vidare till en välgörenhetsorganisation. Detta
genererar en ömsesidigt berikande situation med två gynnsamma utfall; användaren lyckas med sitt
mål och får tillbaka pengarna eller så går pengarna till ett välgörande ändamål. Webbapplikationen ska
dessutom ha ytterligare funktioner inspirerade av aspekter inom spelifiering för att stötta individen
under sin resa mot att uppfylla målet. Användaren ska ha möjlighet att offentliggöra sitt mål till sina
sociala kontakter för att erhålla ytterligare socialt stöd, samt få kontinuerliga påminnelser under vägen
till målet.
I tidigare forskning har måluppfyllnad hos människan studerats och relevanta studier redogörs i
teoriavsnittet. Det finns även viss implementation av dessa funktioner – monetära incitament,
påminnelser och offentliggöra mål – vilka har visat goda resultat och motiverar implementeringen i en
webbapplikation och därmed även frågeställningen.

1.2 Syfte
Arbetet ämnar undersöka hur olika funktionaliteter i en webbapplikation bidrar med ökat incitament
för dess användare att uppnå sina mål.

1.3 Frågeställning
Hur ska en webbapplikation utvecklas för att genom implementeringen och användandet av
nedanstående funktioner gällande målsättning bidra till att fler användare klarar sina mål?
•
•
•

Användaren avsätter en summa pengar på att klara sitt mål
Användaren får kontinuerliga påminnelser
Användaren har möjlighet att offentliggöra sitt mål

1.4 Avgränsningar
Eftersom det finns omfattande teori om mål och måluppfyllnad inom olika kategorier ämnas arbetet
att begränsas till att beröra hur användarnas måluppfyllelse endast påverkas av de tre funktioner som
är nämnda i frågeställningen. Alla tre funktioner kommer att testas simultant av deltagare i ett
användartest och inte en funktion åt gången. Testpersonerna är avsedda till att vara
webbapplikationens tänkta målgrupp, det vill säga vuxna över 18 år från Sverige och därutöver ingen
övre begränsande åldersgräns.
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2. Teori
I denna del beskrivs inledningsvis befintliga webbapplikationer centrerade kring måluppfyllnad och
löftesgivande. Därefter redogörs teori om måluppfyllnad, vilka hjälpfunktioner som visat sig fungera
och hur dessa tidigare applicerats. De tre hjälpfunktionerna som är centrala i frågeställningen och som
belyses är: monetära incitament, offentliggörande och påminnelser.

2.1 Webbapplikationer för måluppfyllnad
För att redogöra för eventuell betydelse och behov av webbassisterade måluppfyllelsetjänster
undersöktes initialt redan befintliga applikationer med just detta syfte. Denna bakgrundsforskning
resulterade i identifieringen av huvudsakligen två webbapplikationer vilka utformats med liknande
tekniska funktioner som denna studie berör.
Den första befintliga applikationen för målsättning är den australienska webbapplikationen
promiseorpay.com. Användaren får ange ett mål de vill uppfylla inom ett valt datum. Användaren får
även ange en summa pengar som sedan doneras till en vald välgörenhetsorganisation i det fall
användaren anger att löftet brutits eller inte uppdaterat det som uppfyllt innan det tidigare valda
datumet är nått. Användaren kan sedan välja att visa upp sitt löfte på sidan där andra användare kan
välja att i sin tur lova att donera pengar om användaren uppfyller sitt löfte (PromiseOrPay, no date).
Den andra befintliga applikationen är den amerikanska webbapplikationen stickk.com, där användare
antingen får välja ett mål bland några förutbestämda förslag som tjänsten tillhandahåller, såsom att
sluta röka eller träna regelbundet, eller konstruera sitt eget. Tidsomfattningen får användaren
bestämma själv såväl som att bestämma om det ska vara ett mål som pågår veckovis (t.ex. att träna
regelbundet) eller ett mål som endast har ett definitivt slutdatum (t.ex. att sluta röka). Vidare väljer
även här användaren en summa pengar som kan gå till en välgörenhetsorganisation som stickK sedan
väljer, en ”anti-välgörenhet” som väljs från en lista (det vill säga en organisation användaren inte vill
ge pengar till), en egenvald person, eller till stickK själva. Efter det kan användaren även välja till en
kontrollperson som kommer bedöma om målet är uppfyllt eller inte. När ett mål väl satts upp kan det
uppdateras på sidan med journaler/uppdateringar. Från denna sida är det även möjligt att bjuda in
andra medlemmar på sidan, vänner och familj som sedan kan följa och kommentera målet (stickK,
2019).

2.2 Målsättning
Nedan klargörs definitionen av mål tillsammans med teori kring olika typer av mål och effektivt
målskapande och målsträvande.
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2.2.1 Definition
Mann m.fl. beskriver ett mål som ”en mental representation av ett önskat resultat till vilket personer
är dedikerade”. Vidare påpekas att aktivt sätta ett mål skapar en viss brådskande känsla vilket motiverar
individen och minskar skiljaktigheten mellan dennes nuvarande tillstånd och det önskade tillståndet.
Emellertid anses en person inte fullt engagerad i ett mål innan de villigt investerat självpåverkan,
kognition, och ett beteendemönster för att uppnå målet. Tills dess fluktuerar endast målet som en
avsikt eller intention, otillräckligt definierad för att kunna klassas som ett konkret mål. Genom att
investera i ett mål, och således konkretisera det, ökar den emotionella insatsen och en person som
bryter ett mål känner signifikant större besvikelse än en person som bryter en avsikt eller intention.
Att konkretisera ett mål kan innebära att definiera exakt vad målet är och hur det ska uppnås. Det bör
även inkludera konkreta beteenden som ska hjälpa målsättande att uppnå sitt mål. Exempelvis kan
målet ”jag ska träna mer” konkretiseras genom att skapa ett träningsschema som ska följas under en
specifik tidsperiod. Detta kompletteras sedan med att definiera de upplevda förbättringar
målsträvandet hoppas kunna leda till, exempelvis viktnedgång. (Mann, de Ridder and Fujita, 2013)
2.2.1.1 Närmande och undvikande mål

Ett mål kan brytas ner i två övergripande subkategorier: närmande mål (eng. approach goals) - mål
vilka är inriktade på att nå en viss framgång eller resultat, och undvikande mål (eng. avoidance goals)
– mål vilka är inriktade på att undvika ett visst utfall. Tack vare enklare strukturerings – och
definieringsmöjligheter tenderar närmande mål vara mer effektiva. Det anses lättare att stegvis uppfylla
än att kontinuerligt undvika (Midgley, Kaplan and Middleton, 2001).
2.2.1.2 Prestationsmål och bemästrande mål

Definieringen av ett mål kan sedan brytas ner ytterligare i prestationsmål (eng. performance goals) och
bemästrande mål (eng. mastery goals). Kategoriseringen dem emellan beror på om målet är
konstruerade för att uppnå specifika mätvärden (prestationsmål), eller syftar på kompetensutveckling
och förståelse (bemästrande mål). Generellt definieras prestationsmål som mer konkreta och
tidsmässigt nära, medan bemästrande mål tenderar vara mer abstrakta och tidsmässigt avlägsna. Denna
definiering skapar dock en viss gråzon där ett mål kan ha karaktärsdrag av både prestations- och
bemästrande karaktär. För att särskilja ytterligare kan prestationsmål beskrivas lägga vikt vid individen
och dennes prestation, och på dokumentationen av mätbara data. Under måluppfyllnadsfasen för
mätbara prestationsmål ses kortsiktiga bakslag som misslyckanden. Bemästrande mål lägger snarare
fokus på målet i sig och utvecklingsarbetet bakom uppfyllandet. Här ses kortsiktiga bakslag snarare
som informationsgivande för hur utvecklingsarbetet ska fortskrida (Mann, de Ridder and Fujita, 2013).
2.2.2 Implementationsintentioner
Implementationsintentioner (eng. implementation intentions) används för att underlätta uppfyllandet
av mål genom införandet av förutbestämda beslut eller riktlinjer som ska genomföras eller följas utifall
att ett visst scenario uppstår (Gollwitzer, 1993). Gollwitzer, som skapade begreppet
implementationsintentioner, menar att dessa förutbestämda åtgärder är nödvändiga beståndsdelar av
ett mål. Endast målet i sig formulerat som ett intentionsmål på formen “Jag ska nå Z!” garanterar inte
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någon målprestation. Ett sådant satt mål blir känsligt för motgångar och fallerar ofta då självreglerande
åtgärder krävs under målsträvandet (Gollwitzer, 1993). Implementationsintentioner deklareras på
formen “om situation X sker kommer jag initiera måluppfyllnadsbeteende Y!”. Detta kompletterar
intentionsmålet, som i sig endast svarar för vad som är målet, med en så kallad ”if-then” plan vilken
specificerar när, var, och hur en person ska agera i “situation X”. För att formulera en
implementationsintention måste en person först och främst identifiera ett beteende eller reaktion som
skulle ge positivt utslag mot det satta målet. Därefter bör ett lägligt tillfälle då detta beteende eller
reaktion ska implementeras identifieras. Exempelvis om en person vill träna mer kan (1) beteendet att
ta trapporna istället för hissen identifieras och (2) det beteendet sedan länkas till ett passande tillfälle
som då personen exempelvis kommer hem till sitt lägenhetshus. Med hjälp av
implementationsintentioner likt denna formas en stark mental länk mellan en kritisk situation och ett
önskat beteende. I 94 oberoende tester med över 8000 deltagande visas hur
implementationsintentioner haft ett flertal positiva effekter på måluppfyllnadsfasen.
Implementationsintentionerna underlättade för testpersonerna att påbörja det arbete som krävdes för
att nå sitt satta mål, samt skyddade måluppfyllnadsarbetet från störningsmoment såsom förlorad
motivation vid misslyckade moment (Gollwitzer and Sheeran, 2006).
2.2.3 Optimal nytta
Att bryta, hålla eller överträffa ett löfte kan ses som en linjär progression av ansträngning och utfall.
Emellertid visar det sig att den individuellt upplevda nyttan av att bryta, hålla eller överträffa ett löfte
inte följer denna linjära progression. Gneezy och Epleys visar i en studie med tre separata experiment
att överträffa sitt löfte inte utvärderas mer positivt än att endast hålla sitt löfte. Däremot visades
experimentens deltagande värdera ett fullföljt löfte betydligt högre än ett brutet löfte. Viktigt att
påpeka är att denna upplevda nytta reflekterar både löftesgivarens samt löftesmottagarens upplevda
nytta och uppskattning. Den optimala upplevda nyttan från båda parter fås alltså då löftet fullföljs men
inte överskrids. Publikationens slutsats menar att denna asymmetriska värdering av löften speglar ett
socialt system som “nedslår själviskt beteende och belönar samarbete” (Gneezy and Epley, 2014).
2.2.4 Autonomt beteende i personlig måluppfyllnad
Att uppnå personliga mål kan onekligen vara en svår process ofta begränsad av bristande självkontroll.
Just bristande självkontroll lyfter Baumeister och Heatherton som en av tre huvudorsaker när det
kommer till misslyckandet av att hålla ett löfte eller mål (Baumeister and Heatherton, 1996). Koestner
menar dock att denna problematik kan mötas genom att bli mer autonom i sitt målsträvande beteende.
Med detta menas att det satta målet bör integreras i individens vardag som en stående rutin, vilken
med tiden fortskrider mer och mer naturligt. Då en viss nivå av autonomt beteende uppnås slipper
utövaren ta kontinuerliga beslut kring hur och när denne bör agera för att uppnå målet utan reagera
per automatik. För individen kan detta leda till direkt bättre uppfyllnadsprogression genom att
personen i fråga känner större ork till fortsatt ansträngning, upplever mindre konflikter och känner
större beredskap för de livsförändringar som målet vållar. Vidare menar Koestner att assistans från
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utomstående källor, vilka kan underlätta det autonoma beteendet, kan spela en betydande roll till i
vilken utsträckning individen lyckas uppfylla sina mål (Koestner, 2008a).
I Gollwitzer och Sheerans metaanalys av över 100 studier påvisar de en markant högre framgångsnivå
för de som lyckas implementera mål som autonoma beteenden och kompletterar detta med
användningen av implementationsintentioner. Implementationsintentioner kopplar som sagt önskade
beteenden till specifika situationer och tillåter på så sätt utövaren att, tack vare förberedelser, instinktivt
reagera på situationen (Gollwitzer and Sheeran, 2006).
2.2.5 SMARTa mål
SMARTa mål grundar sig i den engelskspråkiga modellen vid namn SMART criterias. Modellen
figurerar som en guide för att underlätta formuleringen och fastställandet av mål. Modellen har ett
brett användningsområde och fluktuerar i områden såsom projektledning, prestationshantering för
anställda, men också för personlig utveckling. Akronymen S.M.A.R.T kan stå för olika saker men den
mest vedertagna definitionen av de fem kriterierna är: Specifika, Mätbara, Applicerbara, Realiserbara,
och Tidsbundna. Modellen menar på att ett mål ska uppfylla alla dessa fem kriterier för att kunna
betraktas som ett SMART mål (Enström, no date; Doran, 1981). Mann m.fl skriver om hur SMARTa
mål används för att konkretisera ett mål och hur akronymens strukturerande kriterier kan minska
risken att målet blir för stort och ouppnåeligt (Mann, de Ridder and Fujita, 2013). Även Koestner
betonar vikten av att konkretisera sina mål likt SMART-metoden. I ett experiment på collegestudenter
lyfter han en students nyårslöften som “helt enligt rekommenderade standards” då de var just
specifika, mätbara, och realiserbara (Koestner, 2008b).

2.3 Spelifiering
Spelifiering kan definieras som en process med målet att öka användning av tjänster eller system
genom att erbjuda samma psykologiska upplevelse som spel generellt gör. Spelupplevelse i en
applikation erbjuds genom att implementera spelelement. Spelifiering har visats vara ett positivt
incitament för att öka användarengagemang och är applicerbart på såväl applikationer samt system.
Incitamentet har visats öka användaraktivitet, social interaktion men även kvalité och produktivitet
(Hamari, Koivisto and Sarsa, 2014).

2.4 Monetära incitament
En av tre hjälpfunktioner för måluppfyllnad som tagits i bejakning är monetära incitament, vilket
innebär att pengar används som en anledning till att utföra en handling, att uppfylla sitt mål. I detta
avsnitt beskrivs relevanta resultat som tidigare studier visat kring ämnet monetära incitament.
2.4.1 Påverkan på motivation och resultat
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Att anta att ökade ekonomiska incitament leder till förbättrade resultat är vanligt förekommande. Ett
exempel är att då provisioner ökas per genomfört sälj på en försäljningsavdelning och då antas
generera ökad total försäljningen. Detta förväntas i sin tur slutligen leda till att även det totala resultatet
förbättras. Denna uppfattning bygger dock på två grundläggande antaganden: att ökade ekonomiska
incitament leder till ökad motivation och att ökad motivation sedan per automatik leder till en
förbättrad grad av uppnådda mål och därmed genererade resultat (Ariely, Gneezy and Loewenstein,
2009).
Det första antagandet om att ökade ekonomiska incitament leder till ökad motivation är allmänt
accepterat även om det finns några undantag värda att notera. Undantagen består i att mycket små
monetära incitamenten riskerar att eliminera känslan av en god gärning vilket alltså kan påverka
motivationen negativt (Gneezy and Rustichini, 2000). Det andra antagandet om att ökad motivation
per automatik leder till förbättrade resultat har dock visat sig komma med flera viktiga undantag.
I ett experiment som utförts på den Indiska landsbygden har monetära incitaments påverkan på
resultat undersökts. Experimentet visar på att det finns ett optimum för incitamentets storlek och när
storleken på incitament i tilltagande grad går över den optimala nivån så försämras också resultaten.
Experimentet var utformat så att deltagarna delats in i tre grupper med tre olika nivåer av monetära
incitament. De fick alla i uppgift att utöva tre spel. Grupperna kunde som max få 4, 40 respektive 400
rupier i belöning per spel. 400 rupier motsvarade ungefär de genomsnittliga utgifterna under ett halvår
i den givna regionen, alltså en betydande summa. Då deltagarna levererade mycket bra resultat
betalades hela summan ut, för bra resultat halva summan och om bra resultat inte uppnåtts betalades
inget ut. Spelen delades in i tre olika kategorier efter vilken typ av förmåga de krävde. De tre
kategorierna var finmotorik, minne och kreativitet. De tre testgrupperna fick alltså alla utöva spel ur
varje kategori. Efter experimentet konstaterades det att de grupper som hade minst summa pengar på
spel, det vill säga grupperna som skulle belönas med 4 respektive 40 rupier, var de som presterade
bäst. Gruppen med chansen att få 400 rupier presterade tydligt sämst i alla de tre kategorierna (Ariely,
Gneezy and Loewenstein, 2009).
Ett annat experiment genomfört på Massachusetts Institute of Technology, MIT, undersöker istället
korrelationen mellan nivån av monetära incitament vid prestationsresultat och vilken typ av uppgift
som utförts. Resultat visade på att uppgifter som endast krävde ren ansträngning för att utföras fick
bättre resultat när de monetära incitamenten ökades. Detta stämde dock inte för uppgiften som krävde
främst mental koncentration, vilken istället fick bättre resultat vid lägre monetära incitament (Ariely,
Gneezy and Loewenstein, 2009). Experimentet på MIT använde sig av två testgrupper bestående av
studerande på MIT och experimentet genomfördes under en tid på terminen då de flesta studenter
började få slut på pengar. Vardera grupp skulle genomföra varsin uppgift, den ena med mer tyngd på
tankearbete och den andra av mer fysisk karaktär. Med andra ord, en uppgift som från utförarens sida
kräver mental koncentration och en som endast kräver ren ansträngning. Uppgift ett var att addera
nummer i matriser och uppgift två att på ett tangentbord varannan gång trycka på höger och vänster
piltangent så snabbt som möjligt. Uppgifterna utvärderades sedan efter tidseffektivitet. Fler adderade
kolumner i matriserna räknades som ett bättre resultat och fler alternerande tangenttryckningar i
räknades som ett bättre resultat. Experimentet visade på att additionsuppgiften utfördes med bättre
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resultat vid ett mindre monetärt incitament till skillnad från tangenttryckningsuppgiften där resultatet
blev bättre vid ett högre monetärt incitament (Ariely, Gneezy and Loewenstein, 2009).
Sammanfattningsvis visade studierna på att när uppgifter som kräver finmotorik, minne och kreativitet
ska utföras så försämras resultaten om de monetära incitamenten är för stora. Om uppgifterna istället
är av fysisk karaktär och endast kräver fysisk ansträngning så ökar de presterade resultaten i samband
med att de monetära incitamenten ökar.
2.4.2 Undvikande mål
Mål utgörs i sin grund av tillstånd som upplevs som önskvärda av målsättaren. Dessa tillstånd varierar
brett beroende på de upplevda ideal och partikulära egenheter som målsättaren har. Utförandet och
därmed förverkligandet av mål handlar därför om att förändra det rådande tillståndet till det önskade
tillståndet, vilket i sin tur innebär olika processer beroende på hur nuvarande och önskat tillstånd
skiljer sig. Förverkligandet av ett mål kan således innebära både att utföra sysslor men också om att
undvika specifika sysslor, till exempel som i det generella fallet gällande undvikande av sysslan
tobaksrökning. Under perioden 1965–1967 utfördes experiment kopplat till detta på Dartmouth
College, USA. Personer blev lockade till studien via en annons i en skoltidning, där personer som
rökte minst ett cigarettpaket om dagen och ville sluta efterfrågades. I början fick de information om
farorna med rökning och vilka effekter de kan räkna med efter att de har slutat röka.
Försökspersonerna rökte i snitt 1,4 paket cigaretter om dagen, och hade rökt i snitt 5,4 år. Studien gick
ut på att försökspersonerna lovade att inte använda tobak i 16 veckor och var tvungna att rapportera
till forskarna om rökning skulle ske. Försökspersonerna lämnade ifrån sig 65 USD uppdelade i fem
kuvert. Om personen höll sig ifrån rökning i två dagar så fick hen 10 USD tillbaka, två veckor gav 20
USD tillbaka, fem veckor gav 30 USD, tio veckor 45 USD och sexton veckor alla pengar tillbaka. Om
personen skulle röka så ger hen upp resten av sina pengar som sedermera delas mellan de
försökspersoner som klarade av att hålla sig från att röka. Upplägget gällde för elva försökspersoner,
resterande fjorton hade ett liknande upplägg som bestod av tolv veckor och 50 USD istället för 65
USD (Elliott and Tighe, 1968).
Resultatet av studien påvisade att i de två första grupperna (12-veckorsprogrammet) så var det 12/14
(86%) och i 16-veckorsprogrammet var det 9/11 (82%) personer som lyckades med sin avhållsamhet
från rökning och således uppfyllde deras mål. Efter studiens avslut gjordes även uppföljning. Av de
två första grupperna så höll sig fem av tretton (38%) från rökning totalt, en person rökte ett paket
varannan vecka och resten fortsatte röka som de gjort innan studien. Den tredje och sista gruppen
påvisade att fyra av elva personer fortsatt var avhållsamma (36%). Av dessa fyra så valde tre personer
att fortsätta studien genom att låta forskarna behålla 20 USD fram tills uppföljningen. Kombinationen
av dessa tre grupper visade att 37,5% av personerna slutade röka (Elliott and Tighe, 1968).
Studien av Elliott och Tighe kan jämföras med en annan studie, publicerad 1967 av Schwartz och
Dubitzky, där en liknande studie genomfördes med bland annat individuell coachning och olika
preparat istället för pengar. I den studien så har den mest framgångsrika gruppen en avhållsamhet på
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50% efter åtta veckor, vilket är betydligt lägre än studien som hade pengar som incitament. (Schwartz
and Dubitzky, 1967)

2.5 Offentliggörande
Den andra hjälpfunktionen som undersöks är offentliggörande, vilket innebär att dela sitt mål med
andra individer. I detta avsnitt redogörs det för teoretisk bakgrund kring centrala delar i
offentliggörande och dess effekter.
2.5.1 Engagemangsnivå
I Huangs studie beskrivs social information som informationen om andra människors liv vilken
förmedlas via sociala medier och interaktiv teknik. Exempel på social information kan vara just
information om mål som andra individer arbetar med. Dagens teknologi och användningen av sociala
medier innebär att social information blir lätt att ta del av. Flertalet applikationer finns idag för att
knyta samman individer med liknande samma mål, exempelvis träningsapplikationer. Syftet med
applikationerna kan vara att bilda stödgrupper och generera ett ökat deltagande hos användarna. Dock
lyfts problematik om måluppfyllnadsprocessen angående att bibehålla användarengagemang och viljan
att ta emot den sociala informationen vid användandet av stödjande applikationer. Motivationen
tenderar att vara hög i början av en måluppfyllnadsprocess men därefter har motivationen och
mottagandet av den sociala informationen visats minska. Den minskande motivation hos användarna
menar Huang ha ett samband med undvikandet av social information på grund av en rädsla för negativ
jämförelse. I mitten av måluppfyllnadsprocessen då det upplevs långt till måluppfyllnad och den
initiala motivationen dalat är risken störst för användaren att uppleva denna negativa jämförelse.
Motivationen ökar sedan igen signifikant då måluppfyllnad är nära, då tas social information återigen
emot med vilja. (Huang, 2018).
2.5.2 Dela på Facebook
Munson och Consolvo analyserar i sin studie följande fyra primära funktioner vilka implementerades
i en mobilapplikation avsedd att hjälpa användaren med deras fysiska aktivitet.
1. Målsättande funktion – Hjälpte användaren skapa primära och sekundära mål.
2. Belöningsfunktion – Användaren fick virtuella belöningar såsom troféer då de uppnått satta
mål.
3. Självbevakande funktion – Användaren påmindes genom stående notis hur många dagar det
var sedan hen sist utförde någon fysisk aktivitet.
4. Delningsfunktion – Användaren kunde dela sin utveckling och sina resultat med sitt
Facebook-nätverk.
Studien visade att funktionen ”delning av mål på Facebook” bara delvis uppskattades. Många deltagare
i studien upplevde en rädsla av att ses som tråkiga av sina vänner på Facebook eller att publicera för
mycket. Det upplevdes även att delningarna inte fick tillräcklig respons. Generellt sett hade deltagarna
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bekymmer kring att dela på Facebook men ingen hade problem med att offentliggöra just den data
som publicerades på Facebook. Facebook nyhetsflöde upplevdes för brett för många deltagare
(Munson and Consolvo, 2012).

2.5.3 Dela med en vän
Ett annat sätt att offentliggöra mål kan vara att dela målen med vän. Det har visats att vetskapen om
att andra individer har samma mål som än själv ökar viljan att fullfölja målet. Däremot, om individerna
har olika mål och delar med sig av dem sinsemellan tenderar motivationen att minska (Shteynberg and
Galinsky, 2011). En studie av Matthews och Papanikos visades det gynnande att skriva ner mål och
dela med en stöttande vän. Störst motivation till att nå måluppfyllnad upplevdes då denna vän blev
uppdaterad med veckovisa rapporter. Att offentliggöra målet, i detta fall med en vän som var med i
hela processen hade en positiv effekt på utfallet (Matthews and Papanikos, 2015). Det har även visats
att coaching påverkar måluppfyllnad positivt. Grant, Curtayne och Burtons studerade två grupper av
testpersoner där bara en grupp fick coaching utefter en specificerad modell. Gruppen utan coaching
fungerade som en kontrollgrupp. Resultatet visade att endast gruppen med coaching förbättrade
resultatet av måluppfyllnad i den första perioden. I period två fick även kontrollgruppen coaching och
resultatet förbättrades på samma sätt. Studien visar på så sätt att coaching påverkar måluppfyllnad
positivt (Grant, Curtayne and Burton, 2009).
2.5.4 Topplistor
Topplistor kan vara ett verktyg för att offentliggöra och spelifiera just målsättning och prestation. Att
använda topplistor för att spelifieria målsättning har visats vara givande för relativt enklare mål, mål
som är konkreta, mätbara och kortare tidsatta. Det vill säga att använda topplistor kan vara gynnande
som exempel för målet försäljning men inte för ledningsgruppens prestation (Landers, Bauer and
Callan, 2017).

2.6 Påminnelser
Den tredje hjälpfunktionen, påminnelser, har tidigare undersökts och relevanta studier, resultat och
implementeringar beskrivs i detta avsnitt.
2.6.1 Effektiva påminnelser
En bra påminnelse bör uppfylla följande för att vara effektiv:
•
•
•
•
•
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Fånga uppmärksamhet
Påminna vid rätt tidpunkt
Innehålla information om var och när saken ska utföras
Innehålla tillräckligt mycket information för att saken ska kunna utföras
Användare ska se direkt vad som bör göras (Reason, 2002)

För att påminnelsen ska vara effektiv behöver den även självklart nå fram till den berörde.
En studie om hur studenter gör för att påminna sig själva om företeelser kom fram till att mobilen
användes (via alarm) av 3,4% av de tillfrågade. Majoriteten använde påminnelser som post-it och
kalendrar (Reason, 2002).
2.6.2 Repetition via påminnelser
En studie av Stawarz m.fl visade att användandet av den stödjande funktionen påminnelser resulterade
i att testdeltagare klarade av att utföra uppgiften fler gånger men att påminnelserna inte hjälpte
testdeltagarna att skapa en bestående vana. För att skapa en vana behövde triggar som var kopplade
till händelser användas. Påminnelser i denna studie hjälpte användare att utföra det de ville, men de
gjorde inte att användare skapade vanor av dessa utföranden. Studien innefattade även belöningar som
i denna studie visade sig vara ineffektiva och icke delaktiga i resultatet (Stawarz, Cox and Blandford,
2015).
I samma studie skulle deltagarna rapportera vad de åt till lunch. Målet var att skicka in en rapport per
dag i 28 dagar (fyra veckor). Deltagarna delades in i olika grupper, där den grupp som ständigt
påmindes om att skicka in dessa rapporter missade minst gånger. Färre gånger än den grupp som
endast hade en trigger för att skicka sin rapport (skicka i samband med lunch). Minst gånger
rapporterade den grupp som varken fick påminnelser eller en trigger till att skicka sina rapporter.
Notera att flest avhopp även kom från denna grupp utan trigger eller påminnelser. Alla deltagare var
med på målet när de startade studien. Gruppen med påminnelser rapporterade sina luncher i
genomsnitt 94% av dagarna. Medans gruppen med trigger rapporterade 76% och kontrollgruppen
75%, där 71% motsvarar att endast rapportera veckodagar (5 dagar i veckan). Många deltagare som
inte fått påminnelser hade skapat egna för att komma ihåg att skicka rapporten (Stawarz, Cox and
Blandford, 2015).
115 applikationer för att utveckla vanor undersöktes i del två av denna studie. De vanligaste
funktionaliteterna var: Uppföljning av uppgiften (eng. Task tracking), påminnelser, grafik och statistik,
målsättning, kalendrar, uppfölning av målet och belöningar. Några få använde sig av vänners stöttning.
För att skapa en vana och inte vara beroende av teknik bör en trigger användas för den vana som ska
skapas, exempelvis att läsa läxor direkt efter middagen, där middagen blir triggern (Stawarz, Cox and
Blandford, 2015).
2.6.3 Textmeddelanden
I en studie av Prestwich m.fl. jämfördes antalet träningstimmar för sex grupper med olika hjälpmedel
för att göra klara sin träning. En grund (hur mycket de tränade innan) skapades som utgångspunkt för
varje grupp. Studien utfördes sedan under fyra veckor och antalet träningstimmar under denna tid
jämfördes sedan med grunden. De två grupperna som förbättrade antalet träningstimmar mest var de
två grupperna som fick SMS-påminnelser som hjälpmedel. Dessa deltagare fick i samband med starten
av studien, då målet sattes, välja antalet påminnelser via SMS samt innehållet för dessa. I medel valdes
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3,7 sms/vecka. Deltagare hade även möjlighet att ändra antalet SMS och innehållet under studien.
Detta inträffade i medel 1,15 gånger per person.
Studien visade även att de som fick påminnelser om dagens träning, t.ex. ”glöm inte att träna idag efter
skolan”, hade större chans att lyckas än de som gick generella påminnelser om det långsiktiga målet,
som t.ex. “träna mer för att du ska må bra”(Prestwich, Perugini and Hurling, 2009).
I en studie av Soureti studerades tre grupper med följande funktioner: 1) planeringsverktyg, (2)
planeringsverktyg och mobilpåminnelser och (3) en kontrollgrupp utan varken planeringsverktyg eller
mobilpåminnelser Deltagarna med mobilpåminnelser fick här välja vid vilken tidpunkt de skulle få
påminnelser om deras gjorda planering. Planeringen utgjordes av en handlingsplan för 13 olika
tillfällen där de skulle frestas att bryta deras mål. Tydlig skillnad i resultat för både grupp 1 och 2.
Gruppen med både planeringsverktyg och påminnelser hade bäst resultat. Påminnelserna skedde via
SMS och påminde om handlingsplanen. Slutsatsen ifrån denna studie är att en applikation med
planeringsverktyg och påminnelser kan hjälpa användare att förändra sina kostvanor (Soureti et al.,
2011).
En studie av Zinman och Mcconnell visar att påminnelser i form av textmeddelanden även kan minska
konsumtion och öka en individs sparande. Detta prövades genom att en bank kontinuerligt skickade
påminnelserna via sms vilka uppmuntrade utvalda kunder att aktivt spara pengar, alltså sätta undan
pengar på ett separat sparkonto. Detta resulterade i att fler aktivt och kontinuerligt faktiskt sparade
undan pengar och även blev mer medvetna om sina vanor och konsumtionsmönster. Genom
påminnelserna kunde fler kunder nå sina mål i sparandet. (Zinman and Mcconnell, 2010).
2.6.4 Påminnelser via applikation
Stawarz, Cox och Blandford har kommit fram till att påminnelser är en viktig funktion för
applikationer som hjälper användare att komma ihåg sin medicin. De har undersökt hur en
mobilapplikation ska designas då målet är att effektivt hjälpa användare att komma ihåg att ta sin
medicin. De kom fram till att applikationen bör ha följande tre funktioner:
1. Rutinskapande: att ta medicinen vid en redan befintlig rutin. Detta gör att den nya rutinen
lättare fastnar hos användaren. Den nya rutinen (ta medicin) bör alltid ske vid samma tillfälle
för att skapa en fast rutin och inte glömma medicineringen.
2. Påminnelser: Efter att den nya rutinen kopplats till en tidpunkt eller tidigare rutin bör
påminnelser användas för att hjälpa implementeringen av den nya rutinen och skydda
användaren mot de förändringar som kan ske i vardagen.
3. Efterkontroll: För att säkerställa att medicinen har tagit bör en efterkontroll ske. Där
användaren checkar av att hen har utfört den nya rutinen. Detta för att skydda mot att
användaren glömmer om hen tagit medicin eller ej (Stawarz, Cox and Blandford, 2014).

2.7 Applikationer som hjälpmedel
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I följande kapitel redogörs för hur de tre tekniska funktionerna påminnelser, offentliggörande och
monetära incitament på olika sätt implementerats i applikationer med syfte att hjälpa användaren i sin
måluppfyllnadsprocess. För att ytterligare styrka behovet av en applikation, såsom webbapplikation
eller mobilapplikation, redogörs nedan den generella betydelsen av ett tekniskt hjälpmedel i
självhjälpssyfte. Det studeras inom kognitiv beteendevetenskap, hälsa och sjukvård och träning för att
täcka flera användningsområden.
2.7.1 Applikationsimplementation i symbios med kognitiv beteendevetenskap (KBT)
Ett område där digitaliseringen gjort sitt avtryck och tekniska applikationer introduceras som
hjälpmedel är inom kognitiv beteendevetenskap. I en vetenskaplig artikel visar Espie på genomgående
positiva effekter av KBT-behandling via en digital applikation som hjälpmedel för personer med
sömnlöshet. Studien använde sig av en mediaintensiv webbapplikation med automatiserade funktioner
som bland annat offentliggörande i form av ett gemenskapsforum och påminnelser via SMS.
Deltagande i studien som använde den digitala applikationen fick även regelbundna formulär att fylla
i för att följa sin utveckling. Förutom att testpersonerna via formulären fick se sin utveckling i effektiv
sömn påminns de om att aktivt sträva mot hälsosammare sömnmönster. Vid början av Colins
undersökning slumpades tre testgrupper fram bland de deltagande. Testgrupp ett fick KBTbehandling via webbapplikationen och en virtuell terapeut, testgrupp två fick så kallad Imaginary Relief
Therapy (IRT) via webbapplikationen och en virtuell terapeut, och testgrupp tre fick vanlig KBTbehandling grundad i fysiska möten med terapeut. Som mätetal i undersökningen användes måttet
sleep efficiency (SE), vilket mäter antal timmar sovandes som en procentsats av den totala tiden
spenderat i sängen. I undersökningen mättes den första testgruppens SE öka med 20% och den andra
testgruppens SE med 7%. Detta resultat stod sig starkt i jämförelse med den tredje testgruppens
resultat, där deltagandes SE ökat med 9%. (Espie et al., 2012)
I denna undersökning lyckades alltså inte bara applikationsimplementationen matcha vanlig praxis i
resultat, utan för testgrupp ett till och med överträffa den. Det blir således ett slående exempel då en
applikation med tekniska hjälpmedel som offentliggörande och påminnelser underlättar positiv
personlig utveckling.
Ytterligare exempel då webbaserade applikationer används som hjälpmedel i KBT-behandling
återfinns i Tudor-Sfetea:s, m.fl., studie där 29 personer fick använda två applikationer som hjälpmedel
för att sluta röka. Studien var kvalitativ och deltagarnas upplevelser fångades via intervjuer efter
användandet av applikationen. Applikationerna innehöll funktionerna offentliggörande i form av
delning på sociala media och påminnelser i form av meddelanden. Testgruppen upplevde att
implementerade funktioner och design var en bidragande faktor till ökad motivation under testet, och
att de därför upplevde en starkare vilja av att sluta röka. Två applikationer användes och de båda var
spelifierade och utvecklade enligt KBT. Applikationerna upplevdes hjälpa användaren mot sitt mål att
sluta röka. (Tudor-Sfetea et al., 2018)
En annan studie av Watts m.fl. visade att en applikation, både mobil- och datorbaserad, var ett effektivt
sätt att implementera KBT för att minska depression. Deltagarna fick genomgå lektioner via
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applikationen och det kunde då utföras på valfri plats, där största delen av användande skedde i
hemmet. Personer i testet fick veckovisa påminnelser via e-post i den första delen av testet. Tester
utfördes innan, under och efter användandet av applikationerna vilka indikerade graden depression
hos samtliga deltagande. Både användningen av mobil- och datorbaserade applikationer resulterade i
bra resultat och generellt kan sägas att minskningen av graden depression var markant och av
betydande faktor. Värt att tillägga är även att testet inte heller visade någon signifikant skillnad mellan
effekten av att använda den mobila- eller webbaserade applikationen då båda gav likvärdigt resultat.
(Watts et al., 2013).
2.7.2 Interaktiv teknologi inom hälsa och sjukvård
Det har i ett flertal studier visats att interaktiv teknologi och mobilteknologi är ett kostnadseffektivt
gynnsamt medel för att upplysa och påverka beteenden. Bland annat diskuterar Abroms och Maibach
hur teknologin används för masskommunikation och hur det påverkar användarens beteende. I deras
sammanställning av flertalet vetenskapliga studier kommer Abroms och Maibach fram till hur olika
nivåer av masskommunikation påverkar beteende. Individens beteende påverkas främst vid
individanpassad masskommunikation medan ett samhälle av samhällsanpassad kommunikation.
Interaktiva tekniska kommunikationskanaler kan på så sätt påverka beteende om kanalen riktar sig
mot rätt målgrupp. Abroms och Maibach poängterar även att kommunikationskanalerna bör nyttjas
för att sprida mediakampanjer så att folkhälsan gynnas (Abroms and Maibach, 2008).
Krishna m.fl. visade också med en studie hur sjuk- och hälsovården kan gynnas på flera sätt med
användning av teknologin. Studien visade på flertalet förbättringar. Delvis gällande medicinering,
astmakontroll och hantering av stress. I studien sammanställdes 25 vetenskapliga rapporter som
berörde området mobiltelefoni och främst användning av SMS-påminnelser som incitament inom
sjukvården. Sammanställningen innefattade 38 060 patienter i 13 olika länder som mottog
meddelanden gällande sin sjukvård allt från 5 dagar i veckan, när det gällde support vid diabetes, till
en gång i veckan när det gällde fysisk aktivitet. (Krishna, Austin Boren and Balas, 2009).
2.7.3 Applikationsimplementation inom träning
I ett flertal studier har applikationer nyttjats för att få människor att förändra beteenden på ett önskvärt
sätt gällande fysisk aktivitet. Exempelvis i en studie av Fanning, Mullen och McAuley genomfördes
ett experiment som visar hur teknologi kan påverka ett beteende till ökad fysisk aktivitet. Testdeltagare
instruerades att skapa mål och implementationsintentioner kopplat till en fysisk aktivitet. Efter att ha
skapat dessa delades deltagarna in i tre olika grupper: en grupp fick SMS-påminnelser om deras
implementationsintentioner, en fick SMS-påminnelser om sitt mål och en sista var kontrollgrupp. Det
anordnades en SMS-baserad intervention för att uppmuntra testdeltagarna till fysisk aktivitet.
Varannan vecka skickades ett inspirerande SMS till vederbörande testdeltagare. Båda SMS-grupperna
ökade betydligt sin fysiska aktivitet i förhållande till kontrollgruppen. Vidare hade gruppen som fick
SMS angående sina mål en bättre måluppfyllelse, och gruppen för SMS- och
implementationsintentioner kom ihåg bättre sina implementationsbestämmelser, vilket indikerar att
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denna form av mobilintervention framgångsrikt stödde de underliggande teoretiska principerna i
studien (Fanning, Mullen and McAuley, 2012).

2.8 Metodteori
Under rubriken Metodteori lyfts relevanta avsnitt från Teori och dess betydelse för användartestets
utformning. Centralt för detta avsnitt är redogörandet för hur den teoretiska bakgrunden kopplat till
de tre funktionerna monetära incitament, offentliggörande och påminnelser lägger grunden för
implementationen av funktionerna i användartestet.
2.8.1 Utformning av test
Enligt Morrison är en tydlig målbild och ett strukturerat test, nyckeln till en lyckad undersökning med
bra och tillförlitliga resultat. Det är viktigt att alla yttre faktorer som kan påverka minimeras och
kontrolleras. Exempel på yttre faktorer som kan påverka resultatet är om information framförs på
olika sätt, vilka ordval som görs och tonen personen som informerar använder (Morrison, 2014).
I en studie av Vizri lyfts det fram att det räcker med en grupp på fem personer för att kunna dra
legitima slutsatser från en undersökning, och att ett större antal än så bidrar inte med en nämnvärd
skillnad (Vizri, 1992). Även en studie av Faulkner undersöker den mest effektiva storleken på
testgrupper. Den belyser att en grupp på 5 deltagare minst fångar upp 55% av felen vid en
undersökning. Vid 10 deltagare fångades minst 80% upp och vid 20 deltagare var den nedre gränsen
så hög som 95% (Faulkner, 2003). Således bör ett test med 20 deltagare vara tillräckligt säkert för att
slutsatser ska kunna dras.
Ett mål kan delas in i närmande och undvikande mål, närmande mål är mål som riktar sig mot
uppfyllelse, undvikande mål är sådana mål som går ut på att inte göra något. Att kontinuerligt undvika
något har visat sig svårare än att stegvis uppfylla något (Midgley, Kaplan and Middleton, 2001). Mål
kan även konstrueras för att bli lättare att uppfylla, SMART:a mål, det vill säga mål som är Specifika,
Mätbara, Applicerbara, Realiserbara och Tidsbundna. Dessa SMART:a kriterier motverkar att målet
inte blir för stort och ouppnåeligt (Mann, de Ridder and Fujita, 2013). Att skriva ner sitt mål och
beskriva det gör det både specifikt, applicerbart och realiserat. Att efter detta sätta ett slutdatum på
målet gör det mätbart och tidsbundet vilket i sin tur får alla kriterier för SMART att bli uppfyllda.
A/B-testning är en beprövad metod för att undersöka enskilda funktioner och delmoments inverkan.
Det agerar så att isolera en viss funktion för att avgöra den exakta skillnaden den bidrar med. Det
genomförs genom att jämföra två nästan identiska tjänster eller produkter, endast olika sett till den
isolerade funktionen. Sedan får användare slumpmässigt testa de två olika versionerna varpå det mäts
hur deras beteende skiljer sig i de olika fallen(Hynninen and Kauppinen, 2014).
15

Det går att mäta hur en särskild funktion påverkar testdeltagare genom att utföra en undersökning
med två skilda testiterationer, där en deltagare endast har tillgång till funktionen i en av
testiterationerna. Testdeltagaren får sedan utvärdera skillnaderna denne upplevde på de två olika fallen.
Om testdeltagaren ska utföra en uppgift i testet är det viktigt att ta hänsyn till möjligheten att personen
skapar en vana kopplat till uppgiften. Om detta skulle ske viktas resultatet eftersom vaneskapandet
bidrar med ytterligare påverkan utöver funktionen som skulle beprövas. Risken är att resultatet i den
senare testiterationen blir nämnvärt bättre. För att minimera risken att en vana skapas mellan två
sådana testiterationer kan flera förebyggande åtgärder tas. En åtgärd är att inte utföra testiterationerna
följande direkt efter varandra. Om en viss mängd tid placeras mellan testiterationerna förhindras att
en vana ska kunna byggas. En annan möjlig åtgärd är att testdeltagaren inte får utföra exakt samma
uppgift i de olika testiterationerna, utan istället blir tilldelade en annan skild uppgift av likvärd karaktär.
Testdeltagaren har således ingen möjlighet att redan ha etablerat en vana för uppgiften. Ett test av
sådan karaktär följer de noga beprövade metoderna Goodwin och Goodwin skriver om, där
balanserade test minimerar påverkan från faktorer som inte ska testas. Ett exempel är att uppgifter
utförs i olika ordning för att resultatet inte ska vara knutet till en viss sekvens i utförandet. (Goodwin
and Goodwin, 2018)
Spelifiering har visats öka användarengagemang och motivation bland annat studien av Hamari m.fl..
Incitament kan kopplas till spelupplevelse om det implementeras som spel-element, likt vinst i form
av pengar (Hamari, Koivisto and Sarsa, 2014). En funktion som offentliggörande kan också bidra till
spelupplevelse då det möjliggör för spel med vänner vilket användningen av topplistor visat i studien
med Landers m.fl. (Landers, Bauer and Callan, 2017).
2.8.2 Monetära incitament
Eliot och Tighes framgångsrika studie som handlar om avhållsamhet från rökning använde sig av
monetära incitament. Användaren pantsätter sina egna pengar och förlorar pengarna vid ett brutet
mål. Delar av summan pengar som användaren pantsatte betalades tillbaka då vissa specifika delmål
uppfylldes i studien (Elliott and Tighe, 1968). Som tidigare nämnt undersöker Ariely m.fl. kopplingen
mellan monetära incitament, motivation samt prestation. m.
2.8.3 Offentliggörande
Att offentliggöra uppsatta mål har visat sig vara ett positivt incitament inom måluppfyllnad. Huangs
studie visar att utmaningen i valet bygger på att hitta en implementering där användaren är villig att ta
emot den sociala informationen som fås genom delning och offentligöring genom hela
måluppfyllnadsprocessen (Huang, 2018).
För att offentliggöra mål på en webbapplikation kan målen delas på Facebook vilket Munson och
Consolvo gjorde i sin studie. Problematik kring integritet och valet i vem användaren vill dela sina mål
med lyfts i studien (Munson and Consolvo, 2012). Offentliggörandet av mål kan också implementeras
genom spelifiering med topplistor. Vilket visade ge positiv effekt i studien av Landers m.fl.. Det ansågs
dock bara fördelaktigt för mindre konkreta mål (Landers, Bauer and Callan, 2017). Coaching inom
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måluppfyllnad samt delning av mål med en vän har visats vara positiva incitament enligt Matthews,
Papanikos och Grant m.fl. (Grant, Curtayne and Burton, 2009; Matthews and Papanikos, 2015).

2.8.4 Påminnelser
I en studie av Soureti visar det sig att påminnelser i telefonen, som användaren oftast har på sig, via
SMS fungerar effektivt (Soureti et al., 2011). Vid utformandet av tester som inkluderar påminnelser
finns möjligheten att använda notiser till en telefon, ett alternativ till mer klassiska tillvägagångssätt
som till exempel påminnelser genom handskrivna papperslappar. Även motiverande påminnelser om
dagens kortsiktiga delmål har visat sig fungera bättre än generella påminnelser om det långsiktiga målet
(Prestwich, Perugini and Hurling, 2009). Studier har även visat att en testperson har större chans att
lyckas med den nya rutinen om det väljs att påminnelsen ska ske vid ett återkommande tillfälle (Reason,
2002). Med båda dessa studier sammanvägda kan det vid testutformning skapas dagliga påminnelser
om delmål för att öka den positiva påverkan på måluppfyllnaden som dessa påminnelser har.
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3. Metod
Kapitlet förklarar hur de funktioner som implementerades på Lova.nu hjälper testpersonerna i
användartestet och redogör ingående för metodiken vid utförandet av användartestet.
Tillvägagångssätten beskrivs på sådant vis att studien i sin helhet kan replikeras. Användartesternas
testiterationer redogörs för samt hur testgrupperna strukturerades, enkätintervjuerna och de olika
testgruppernas mål.

3.1 Implementation av funktioner
I syfte att avgränsa frågeställningen och rikta studien mot vad som främst bidrar till måluppfyllelse
utfördes en grundlig insamling av information gällande vilka olika typer av incitament som kan påverka
en persons vilja att upprätthålla sina satta mål. Baserat på vad tidigare forskning gemensamt lyfter fram
som viktigast valdes sedan tre olika faktorer som ligger till grund för frågeställningen. Dessa är en
påminnelsefunktion, möjligheten att dela sina mål med människor i sin omgivning samt att låsa sina
egna pengar till uppfyllandet av målet. En webbapplikation skapas därmed med hjälp av Python och
Flask för servern samt HTML, CSS, Javascript, JQuery och Bootstrap för klienten för att
implementera funktionerna.
3.1.1 Monetära incitament
Implementationen bygger på att monetära incitament enligt tidigare nämnda studier borde leda till
ökad motivation och högre grad av uppnådda mål. Monetära incitament implementeras som ett
spelelement för att bidra till en spelupplevelse och därmed även bidra till de positiva effekterna av
spelifiering. På Lova.nu har användaren två möjligheter, antingen pantsätter personen en summa
pengar som avses att gå till en välgörenhetsorganisation vid ett brutet löfte eller så väljer personen att
pantsätta en summa pengar som avses att gå till en annan användare vid ett brutet löfte. I
användartestet kan inte deltagarna välja utan blir informerade om att pengarna kommer gå till
välgörenhet. Deltagarna får veta att de satsade pengarna endast återfås vid ett uppnått mål. Pengarna
betalas antingen tillbaka som helhet eller inte alls. Detta ger tydliga och binära resultat vilka således är
enkla att tolka. Summan som testdeltagarna får betala in i samband med skapandet av ett mål är i
användartestet inte valbart och satt till 50 SEK.
3.1.2 Offentliggörande
Tidigare nämnda studier och forskning visar att delning med en vän genom en process att uppfylla
mål också har visat positivt resultat på måluppfyllnad. Med en sådan implementation kan användaren
enkelt välja ut någon som personen känner tillit till. Därmed avgränsas den här studien kring
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offentliggörande till att undersöka vidare hur delning av mål med en egen vald vän påverkar
måluppfyllnaden.
När användaren skapar ett mål i applikation väljs även en kontrollperson som också är en användare
av tjänsten. Det görs i användartestet och deltagaren instrueras att även dela målet med någon i
testdeltagarens omgivning. Kontrollpersonen ansvarar för att godkänna att målet faktiskt uppfylls.
3.1.3 Påminnelser
Påminnelsefunktionen som finns integrerad i Lova.nu används i sin helhet i testet. Användaren får
påminnelser via e-post. Förutsatt att användaren då har en e-postapplikation med notiser så kan
användaren se det direkt när hen får påminnelsemeddelandet. Användaren mottar ett epostmeddelande per dag med en påminnelse om sina aktuella målsättningar. E-postmeddelandet
skickas ut 09:00.

3.2 Test
För att kunna testa om implementationen av funktionerna påminnelser, offentliggörande och
monetära incitament utgör någon faktiskt skillnad utfördes en undersökning bestående av två
testiterationer. Den genomfördes med syftet att jämföra en persons vilja att utföra en viss handling i
ett sammanhang där dessa funktioner saknades respektive fanns. I det här fallet syftar handlingen till
ett mål. Undersökningens uppbyggnad baseras på den beprövade metodiken som förespråkas av
Goodwin och Goodwin (Goodwin and Goodwin, 2018). Testet kan i vissa avseenden liknas vid ett
A/B-test, men det existerar ett fåtal avvikelser som innebär att testet inte fullständigt kan likställas
med ett A/B-test. Avvikelserna som påträffades inkluderar att en mindre grupp testdeltagare
användes, att inte bara en detalj (utan flera) ändrades mellan testiterationerna och att intervjuenkäterna
som testdeltagarna besvarade efter testiterationerna inte var identiska.
3.2.1 Manus
För att motverka yttre påverkan och minimera de relaterade felen inleddes undersökningen med att
ett manus sammanställdes för alla olika typer av interaktioner som skulle hållas med testdeltagarna, se
Bilaga 2. Om undersökningen skulle uppnå ett tillförlitligt resultat krävdes att uppgifterna utfördes så
identiskt som möjligt av testpersonerna. Därför var det av yttersta vikt att instruktionerna beskrevs
utförligt och att deltagarna individuellt fick styra så få detaljer av testet som möjligt. I syfte att även
skriva ett neutralt manus som inte skulle färga testpersonens upplevelse togs hänsyn till att inte vinkla
några frågor eller lägga in ord med känslomässig vikt. Manuset inkluderade förfrågningar om
deltagande, informering av utformningen av testet och informering av intervjuenkäten som
genomföres efter en testiteration. Därefter tillfrågades 20 personer om att vara med i användartestet.
Testpersonerna är avsedda att vara webbapplikationens tänkta målgrupp, det vill säga vuxna över 18
år från Sverige och därutöver ingen övre begränsande åldersgräns. Dessa testpersoner delades
slumpartat upp i fyra olika grupper á fem personer var.
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3.2.2 Två testiterationer
Testet bestod av två testiterationer som vardera var en vecka lång där deltagarna under tiden av en
iteration skulle utföra en särskild uppgift dagligen. Mellan testiterationerna schemalagdes en veckas
vilotid då ingen uppgift skulle utföras. Testiteration 1 inleddes måndagen den 8 april 2019. Båda
testiterationerna pågick under en veckas tid. Måndagen den 22 april, en vecka efter att iteration ett
avslutats inleddes testiteration 2. Endast i en av testiterationerna fick testpersonerna stöd av
funktionerna som testas, det vill säga:
•
•
•

Monetära incitament, att lova bort en summa pengar
Offentliggörande, att offentliggöra sitt mål till personer i sin närhet
Påminnelser, att få påminnelser till mobilen

3.2.3 Enkätintervju
Efter testperiodens slut genomfördes en individuell utförlig enkätintervju för att etablera vilka
testpersoner som lyckades med sitt uppsatta mål och hur testiterationen upplevts. Enkäten syftade till
att vara genomförlig och standardiserad. Genom dessa intervjuer fastslogs det om testpersonerna
lyckats upprätthålla sitt mål och därför klarat uppgiften. I enkäten fick personerna svara ja eller nej
beroende på om målet klarats eller inte, följt av att diskutera upplevelsen som helhet. På så sätt fås ett
mått på hur stor andel av testpersonerna som uppfyllde sitt mål. Enkäterna kom i två olika varianter,
där de som fick använda hemsidans funktioner fick svara på en enkät och de som inte använde
webbapplikationens funktioner fick svara på en annan enkät. Båda enkäterna inkluderade även frågor
angående användarupplevelse och löftet att upprätthålla målet. Frågorna som ställdes kan ses i
Bilaga 3.
3.2.4 Testgrupper och mål
Alla fyra testgrupper utförde testiterationerna simultant, se tabell 1. Webbapplikationen Lova.nu
användes i testet och inkluderade de tre funktionerna. Anledningen till att testerna valdes att
genomföras med hjälp av en webbapplikation är att applikationer tidigare har haft påverkan när det
kommer till att hjälpa människor, likt det som diskuteras i avsnitt 2.5. På Lova.nu fick testdeltagarna
skapa en profil och sedan i samband med initieringen av testiterationen, när deltagarna hade stöd av
funktionerna, använda applikationen för att registrera målet.
På förhand hade två olika mål av likvärdig karaktär och svårighetsgrad tagits fram, i syfte att utesluta
potentiella felkällor gällande vilken uppgift testdeltagarna skulle utföra. Dessa var:
•
•

(A) att göra fem armhävningar varje dag
(B) att läsa en sida i en bok varje dag

Två av testgrupperna fick utföra mål A under testiteration 1 och två av testgrupperna fick utföra mål
B under testiteration 1. Av de två grupperna som hade mål A under testiteration 1 hade en av dem
tillgång till stödfunktionerna medan den andra testgruppen inte hade det. Samma upplägg gällde för
testgrupperna som utförde mål B. Under testiteration 2 bytte alla testgrupper mål, så att de som utfört
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mål A under testiteration 1 nu utförde mål B, och tvärtom för de som utfört mål B under första
testiterationen. Det skedde även ett skifte gällande tillgång till stödfunktionerna. Om en testgrupp haft
tillgång till stödfunktionerna under den första testiterationen fick de nu inte tillgång till dem, och
tvärtom för de som initialt inte haft tillgång till dem.
Testgrupp 1 tilldelades:
•
•

Målsättning A i testiteration 1 med stödfunktioner
Målsättning B i testiteration 2 utan stödfunktioner

Testgrupp 2 tilldelades:
•
•

Målsättning A i testiteration 1 utan stödfunktioner
Målsättning B i testiteration 2 med stödfunktioner

Testgrupp 3 tilldelades:
•
•

Målsättning B i testiteration 1 med stödfunktioner
Målsättning A i testiteration 2 utan stödfunktioner

Avslutningsvis tilldelades testgrupp 4:
•
•

Målsättning A i testiteration 1 utan stödfunktioner
Målsättning B i testiteration 2 med stödfunktioner

Testiteration 1
Mål A (Armhävningar)
Mål B (Läsa)

Med funktioner
Testgrupp 1
Testgrupp 3

Utan funktioner
Testgrupp 2
Testgrupp 4

Tabell 1. Tabell över testgruppernas uppdelning under testiteration 1.

Testiteration 2
Mål A (Armhävningar)
Mål B (Läsa)

Med funktioner
Testgrupp 4
Testgrupp 2

Utan funktioner
Testgrupp 3
Testgrupp 1

Tabell 2. Tabell över testgruppernas uppdelning under testiteration 2.

Under den testiteration som deltagarna använde stödfunktionerna fick de inledningsvis registrera en
profil på webbapplikationen Lova.nu. Vid start av testiterationen används webbapplikationen av
testdeltagarna som då avlägger ett löfte om att uppnå det tilldelade målet under iterationens aktiva tid.
Löftet formuleras som ett SMART mål enligt de förmedlade instruktionerna. Via applikationen lovar
deltagarna bort 50 SEK av deras egna pengar som monetärt incitament. Vid misslyckande av uppgiften
doneras pengarna till en välgörenhetsorganisation. Testpersonerna offentliggör sitt mål genom att de
meddelar en egen utvald person i som omgivning om sitt uppdrag och avslutningsvis mottar deltagarna
en daglig påminnelse via e-post om uppgiften.
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De uppmätta resultaten från de två testiterationerna jämfördes sedan för att kunna avgöra huruvida
de olika funktionerna bidragit eller inte till att få fler personer att lyckas uppnå sina mål. Framförallt
utvärderades upplevelsen som helhet med och utan stödfunktioner. Förbättringsmöjligheter
undersöktes också.
3.2.5 Testdeltagare
I testet deltog 20 testdeltagare som var indelade i fyra testgrupper. Av de 20 testdeltagarna var 13 män
och 7 kvinnor. I varje testgrupp ingick 5 testdeltagare. De olika grupperna hade – som nämnts tidigare
– olika hjälpmedel och olika mål i de två iterationerna.
Testdeltagarna plockades från projektgruppens omgivning och innefattade både studenter vid
Linköpings universitet och vuxna personer från olika delar av Sverige.
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4. Resultat
Följande avsnitt berör utfallet i både det tekniska resultatet och testresultatet, uppdelningen av följande
avsnitt delas även upp enligt tekniskt resultat och testresultat.

4.1 Tekniskt resultat
Detta avsnitt beskriver hur resultatet av webbapplikationen Lova.nu blev och hur de olika
funktionerna implementerades tekniskt i studien.
4.1.1 Uppbyggnad av webbapplikationen
Webbapplikationen Lova.nu fungerar som en så kallad “single page application” vilket innebär att
sidan inte laddas om vid laddning av nya segment. Detta gjordes med hjälp av JavaScript och Ajax. På
detta sätt för att optimerades laddningstider och för att skapa en bättre upplevelse för användaren och
således få den att klara av sina mål bättre.
I Figur 1 visas webbapplikationens startsida, som användaren möts av. Användaren kan direkt fylla i
ett mål och dirigeras vidare till ett formulär för att vidare specificera sitt löfte. Det går även att klicka
på pilen längst ner på sidan för att förstå hur sidan ska användas.

Figur 1. Bilden visar webbapplikationen Lova.nus startsida.
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Om användaren navigerar sig vidare till välgörenhetssidan via navigationsmeny till ”Välgörenheter”
nås välgörenhetssidan där användaren kan ta del av vilka välgörenheter som webbapplikationen
använder sig av. Vilket kan ses i Figur 2.

Figur 2. Bilden visar webbapplikationen Lova.nus välgörenhetssida.

Användaren kan även navigera sig vidare till ”Inspiration” via navigeringsmenyn och därmed dirigeras
till webbapplikationens inspirationssida, Figur 3. Inspirationssidan används för att användaren ska bli
intresserad av att skapa löften och se vilka löften andra har skapat. Dessa löften är förutbestämda. Då
användaren klickar på rutor med inspirerande måltitlar skickas informationen över till ett formulär där
användaren kan fortsätta att skapa målet.

Figur 3. Bilden visar webbapplikationen Lova.nus inspirationssida.
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Via navigeringsmenyn kan även användaren nå sidan ”socialt”, Figur 4. På sidan beskrivs kort hur
offentliggöra mål kan gynna måluppfyllnad. Om pilen i botten av sidan används visas sidans topplistor.
Sidan används för att användaren ska kunna se hur det har gått för andra användare i topplistor samt
för att bli inspirerad till att uppfylla målet.

Figur 4. Bilden visar webbapplikationen Lova.nus sida "Socialt".

Överallt på webbapplikationen kan sidans bottenmeny (Figur 5) nås genom att bläddra till botten av
sidan. Via bottenmenyn kan ”Om oss”, ”Kontakt” och startsidan (”Hem”) nås. Om användaren
navigerar sig till sidan ”Om oss” kan användaren läsa mer om visionen och syftet av
webbapplikationen. Figur 6 och 7 visar sidan ”Om oss”.

Figur 5. Bilden visar webbapplikationen Lova.nus bottenmeny.
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Figur 6. Bilden visar webbapplikationen Lova.nus avsnitt om "Vår vision" på sidan "Om oss".

Figur 7. Bilden visar webbapplikationen Lova.nus avsnitt för "Vår tjänst" på sidan "Om oss".

För att nå de tjänster som kräver en inloggning måste användaren navigera sig vidare till
inloggningssidan (Figur 8) i högra hörnet på navigeringsmenyn.
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Figur 8. Bilden visar webbapplikationen Lova.nus inloggningssida.

Vid inloggning dirigeras användaren direkt vidare till webbapplikationens profilssida, Figur 9.
Profilsidan används för att användaren och kontrollpersonen ska kunna hålla koll på målet och kunna
ändra vissa saker såsom e-postadress, lösenord och påminnelser.

Figur 9. Bilden visar webbapplikationen Lova.nus profilsida.

Att användaren har ett konto på sidan förenklar inhämtandet av användarens uppgifter. Dessa krävs
för att kunna använda sig av de funktioner som behövs för att uppfylla målet. Vid löftesskapande
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anger användaren en löftestitel, beskrivning, deadline, kontrollperson, var pengarna ska gå vid
eventuellt misslyckande samt om den vill ha påminnelser. Detta är vidare konstruerat för att få
användaren att skapa ett SMART mål. Se implementation i Figur 10.

Figur 10. Bild på formuläret som implementerats för att skapa ett löfte på webbapplikationen Lova.nu.

4.1.2 Monetärt incitament
Monetärt incitament implementerades genom att användaren betalar in pengar samtidigt som målet
skapas. För att implementera själva betalningen används tjänsten Stripe, se Figur 11 och 12 för
implementationens utseende. Stripe är ett API som är fritt att använda med undantaget att de tar en
andel av alla betalningar som går genom det. Det som användes främst var Stripe Checkout vilket var
ett Javascript som sedan kunde kombineras med Stripes modul i Python. Där används vissa
funktioner, däribland Charge och Refund. För att användaren ska få tillbaka pengar vid ett avklarat
mål så sparas betalningens unika id med målet i SQLAlchemy-databasen och kunde användas vid
återbetalning.
I de fall användaren misslyckas med sitt mål och ska skänka sina pengar till kontrollpersonen alternativt
vald välgörenhet kan inte Refund-funktionen (Stripe-funktionen som återbetalar pengar) användas.
Det fungerar inte då Stripe’s Refund-funktion inte tillhandahåller tjänsten att betala tillbaka till en
annan privatperson eller annat bolag. Detta löses istället genom att användaren betalar med Stripe vid
målskapande, sedan skickas ett e-postmeddelande med hjälp av modulen Flask_Mail till
kontrollpersonen där applikationen ber användaren att svara och uppge sina kontouppgifter. Således
kan pengar överföras manuellt. I de fall användaren har valt att skänka pengar till välgörenhet vid ett
misslyckat mål så betalas även då målet med Stripe men pengarna skickas sedan manuellt till
välgörenhetsorganisationen.
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Figur 11. Bilden visar sidan för att bekräfta ett skapat löfte för betalning på webbapplikationen Lova.nu.

Figur 12. Bilden visar fönstret för betalning i webbapplikationen Lova.nu som implementerats med Stripe.

4.1.3 Påminnelser
För att implementera funktionen påminnelser används återigen Flask_Mail. Applikationen skickar ett
e-postmeddelande till användaren om denne har ett aktivt mål en gång varje dag, se Figur 13. För att
kunna schemalägga detta används modulen BackgroundScheduler från APScheduler. Med hjälp av
den kan påminnelserna schemaläggas en viss tid varje dag. E-postadressen till användaren fås vid
registrering och kontrolleras med hjälp av att användaren måste bekräfta registreringen via e-post.
Användaren kan välja huruvida den vill ha påminnelser eller inte, vilket kan ses i formuläret i Figur 10.
Detta lagras i databasen och användaren kan hela tiden ändra inställningen och avbryta alternativt
påbörja/återuppta påminnelsemeddelandena.
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Figur 13. Bild som visar hur en påminnelse från webbapplikationen Lova.nu kan se ut i form av e-postmeddelande.

4.1.4 Offentliggörande
För att användaren ska kunna offentliggöra målet har det implementerats två delar. Den första är den
tidigare nämnda kontrollpersonen där användaren har möjlighet att offentliggöra sitt mål till en person
som kontrollerar huruvida användaren uppfyller sitt mål eller inte. Detta uppfylls av kontrollpersonens
profilsida där användarens mål finns tillgängligt för observation, se Figur 14. Tanken är även att
kontrollpersonen ska finnas som stöd för användaren under målets tid, även om detta inte finns
implementerat i applikationen.

Figur 14. Bilden visar hur ett mål som en användare kontrollerar visas på webbapplikationen Lova.nus profilsida.

Den andra delen av offentliggörandet är sidan ”socialt” på applikationen. Där finns möjlighet för
användaren att titta, såväl som hamna på, applikationens topplista. Det finns två olika listor; “Flest
avklarade mål” och “Största aktiva mål”. Data till topplistorna hämtas från den tidigare nämnda
SQLite/SQLAlchemy-databasen och är HTML-tabeller, se Figur 15. Data till de bägge listorna fås
genom två separata SQL-queries skrivna med hjälp av Pythons bibliotek.
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Figur 15. Bilden visar hur topplistorna implementerats på webbapplikationen Lova.nus sida ”Socialt”.

4.2 Testresultat
Som resultat av testet redogörs i följande avsnitt testpersonernas svar på de enkäter som skickades ut
efter varje testiteration. Samtliga frågor och utförligare beskrivning av svaren återfinns i Bilaga 3.
4.2.1 Testiteration 1
I följande stycken redovisas resultatet från testiteration 1 av testet. I avsnittet redogörs först hur
testpersoner som använde webbapplikationen Lova.nu klarade testet och sedan testpersoner som ej
använde den.
4.2.1.1 Testpersoner som fick använda webbapplikationen

Användarna som fick använda webbapplikationen Lova.nu upplevde att svårighetsgraden angående
att klara uppgiften de fick var relativt enkel. På en skala 1–5 (1 var lättast och 5 svårast) upplevdes
svårhetsgraden enligt Tabell 3 nedan.
Testiteration 1 - Upplevd svårhetsgrad - Med funktioner
Median
1
Medelvärde
1,8
Tabell 3. Median och medelvärde över upplevd svårighetsgrad gällande uppgifterna med funktioner.

Sju personer (70%) av de tillfrågade satte siffran 1 på svårighetsgrad och 4 av 10 (40%) testpersoner
klarade sitt löfte. Testpersonerna skiljde sig åt angående hur många dagar de lyckades utföra
uppgifterna (max var sju av sju dagar). I Figur 16 kan det skådas i vilken utsträckning deltagarna i
undersökningen lyckades utföra uppgiften i sjudagarsmålet. Medianen var 4,5 dagar och medelvärdet
4,6 dagar.
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Figur 16. Stapeldiagram som visar fördelningen av antalet dagar som testpersonerna lyckades utföra uppgiften sett till testiteration 1 för
testpersoner med tillgång till funktionerna.

Den upplevda svårighetsgraden (1–5) hos testpersonerna som läste en sida i en bok varje dag
respektive gjorde dem armhävningar varje dag ses i Tabell 4 samt 5.
Testiteration 1 - Upplevd svårhetsgrad – Läsa – Med funktioner
Median
1
Medelvärde
2
Tabell 4. Median och medelvärde över upplevd svårhetsgrad gällande uppgiften läsning med funktioner.

Testiteration 1 - Upplevd svårhetsgrad – Armhävningar – Med funktioner
Median
1
Medelvärde
1,6
Tabell 5. Median och medelvärde av upplevd svårhetsgrad gällande uppgiften armhävningar med funktioner.

De olika testerna var därmed snarlika i upplevd svårighetsgrad hos testpersonerna, vilket är positivt
för senare statistiska slutsatser. Dock skiljde sig resultaten något i hur många dagar testpersonerna
klarade av målet. Jämförelse av Figur 17 och Figur 18 visar skillnaden mellan testgrupperna.

Figur 17. Stapeldiagram som beskriver antal svar med avseende på antal dagar testpersonen utförde uppgiften sett till testiteration 1 för
testpersoner med tillgång till funktionerna och målet att göra fem armhävningar om dagen.
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Figur 18. Stapeldiagram som beskriver antal svar med avseende på antal dagar testpersonen utförde uppgiften sett till testiteration 1 för
testpersoner med tillgång till funktionerna och målet att läsa en sida om dagen.

I Tabell 6 och 7 kan median och medelvärde för antal avklarade dagar för uppgiften fem armhävningar
om dagen respektive läsa en sida om dagen avläsas.
Testiteration 1 - Antal avklarade dagar – Armhävningar – Med funktioner
Median
7 dagar
Medelvärde
5,6 dagar
Tabell 6. Median och medelvärde av antal avklarade dagar gällande uppgiften armhävningar med funktioner.

Testiteration 1 - Antal avklarade dagar – Läsa – Med funktioner
Median
3 dagar
Medelvärde
3,6 dagar
Tabell 7. Median och medelvärde av avklarade dagar gällande uppgiften läsning med funktioner.

Deltagarna betygsatte även hur bidragande webbapplikationens funktioner var mellan 1 till 5, där 1
representerade ”bidrog inte alls” och 5 representerade ”bidrog med stor inverkan”. Median och
medelvärde av funktionernas upplevda bidragande kan avläsas i Tabell 8, 9 och 10.
Testiteration 1 - Upplevt bidragande av påminnelser
Median
4
Medelvärde
3,3
Tabell 8. Median och medelvärde av upplevt bidragande av påminnelser.

Testiteration 1 - Upplevt bidragande av offentliggörande
Median
3
Medelvärde
2,8
Tabell 9. Median och medelvärde av upplevt bidragande av offentliggörande.

Testiteration 1 - Upplevt bidragande av monetära incitament
Median
2
Medelvärde
2,2
Tabell 10. Median och medelvärde av upplevt bidragande av monetära incitament.
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I testiterationens efterföljande intervju fick testpersonerna redogöra för vad de ansåg om de olika
stödfunktionerna. Testdeltagarna lyfte påminnelser som den mest bidragande stödfunktionen. De
ansåg att utan påminnelserna hade de inte kommit ihåg att utföra uppgiften, och uppskattade därför
funktionen. Hälften av testpersonerna ansåg dock att påminnelserna ofta kom vid fel tidpunkt och att
de gärna själva ville välja när de mottog dessa samt genom vilket medium, med motiveringen att de
sällan hade tillfälle att utföra uppgiften när påminnelsen kom. Gällande de andra två stödfunktionerna
ansåg många testpersoner att det var effektivt att dela sitt mål med människorna i sin omgivning. På
så vis kände de sig mer benägna att lyckas möta sitt mål eftersom det fanns en typ av positiv press
utifrån. De lyfte att det var bidragande att andra människor också var engagerade i målet. Vissa av
deltagarna ansåg dock inte att funktionen bidrog nämnvärt till deras måluppfyllnad, men att det kunde
varit mer effektivt om personen de delade målet med även arbetade med samma målsättning. Gällande
funktionen monetära incitament upplevde testgruppen att det var ett bra koncept men att summan
var för liten för att inverka något särskilt, samt att det inte upplevdes som en jobbig biverkan att
summan skulle doneras till välgörenhet om de misslyckades.
4.2.1.2 Testpersoner som inte fick använda webbapplikationens funktioner

Detta avsnitt beskriver resultatet för de testpersoner som inte fick använda webbapplikationen
Lova.nus funktioner. Median och medelvärde av den upplevda svårighetsgraden att utföra målet utan
funktioner kan avläsas i Tabell 11.
Testiteration 1 - Upplevd svårhetsgrad - Utan funktioner
Median
2,5
Medelvärde
2,7
Tabell 11. Median och medelvärde av upplevd svårhetsgrad gällande uppgifter utan funktioner.

I detta fall klarade 1 av 10 testpersoner målet (10%). Medianen för antal dagar att klara uppgiften var
i detta fall 4 och medelvärdet 3,6. Fullständig statistik till detta kan ses i Figur 19.

Figur 19. Stapeldiagram som beskriver antal svar med avseende på antal dagar testpersonen utförde uppgiften sett till testiteration 1 för
testpersoner utan tillgång till funktionerna.
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Även i detta fall skiljde sig resultaten mellan de två grupperna där uppgifterna skiljde sig åt likt tidigare,
alltså:
1) Testpersonerna som läst en sida om dagen.
2) Testpersonerna som gjort fem armhävningar om dagen.
Medianen och medelvärdet av den upplevda svårighetsgraden att utföra målet ”läsa en sida om dagen”
respektive att utföra fem armhävningar om dagen kan avläsas i Tabell 12 samt 13.
Testiteration 1 - Upplevd svårhetsgrad – Läsa – Utan funktioner
Median
3
Medelvärde
2,4
Tabell 12. Median och medelvärde av upplevd svårhetsgrad gällande uppgiften läsning utan funktioner.

Testiteration 1 - Upplevd svårhetsgrad – Armhävningar – Utan funktioner
Median
3
Medelvärde
3,2
Tabell 13. Median och medelvärde av upplevd svårhetsgrad gällande uppgiften armhävningar utan funktioner.

Testpersonerna som inte hade stödfunktionerna till sitt förfogande upplevde det som något svårare
att göra fem armhävningar om dagen jämfört med att läsa en sida om dagen.
Jämförelsevis så skiljde det sig en del i hur många dagar som uppgiften utfördes beroende på vilken
uppgift testpersonerna hade. I Tabell 14 samt 15 kan median och medelvärde för antal avklarade dagar
för uppgiften fem armhävningar om dagen respektive läsa en sida om dagen avläsas.
Testiteration 1 - Antal avklarade dagar – Läsa – Utan funktioner
Median
1 dag
Medelvärde
3 dagar
Tabell 14. Median och medelvärde av antal avklarade dagar gällande uppgiften läsa utan funktioner.

Testiteration 1 - Antal avklarade dagar – Armhävningar – Utan funktioner
Median
5 dagar
Medelvärde
4,2 dagar
Tabell 15. Median och medelvärde av antal avklarade dagar gällande uppgiften armhävningar utan funktioner.

I Figur 20 och Figur 21 beskådas de tillhörande diagrammen för Tabell 14 och 15.
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Figur 20. Stapeldiagram som beskriver antal svar med avseende på antal dagar testpersonen utförde uppgiften sett till testiteration 1 för
testpersoner utan tillgång till funktionerna och målet att läsa en sida om dagen.

Figur 21. Stapeldiagram som beskriver antal svar med avseende på antal dagar testpersonen utförde uppgiften sett till testiteration 1 för
testpersoner utan tillgång till funktionerna och målet att göra fem armhävningar om dagen.
4.2.1.3 Återkoppling iteration 1

Under testiteration 1 klarade 40% av testgruppen med stödfunktioner att uppfylla målet, jämfört med
i gruppen utan funktioner där siffran låg på 10%. I gruppen med stödfunktion uppgav mer än hälften
att de kände sig motiverade till att uppfylla sitt mål, medan testgruppen utan funktioner uppgav nästan
uteslutande att de inte kände sig engagerade i målet. De gav anledningen att de inte såg något särskilt
syfte att utföra uppgiften de fått.
Gemensamt för grupperna var att de båda upplevde att det största hindret var att komma ihåg sin
uppgift. Gruppen utan stödfunktioner lyfte en önskan om att få kommunicera om sitt mål med sin
omgivning och att kunna använda sig att påminnelser, exempelvis genom att få skriva in sin uppgift i
en kalender. Flertalet personer tyckte att uppgiften försvann bland andra vardagsaktiviteter.
Testdeltagarna med stödfunktioner som delat uppgiften med sin omgivning upplevde stöd och
engagemang som de kände bidrog till att de utförde uppgiften.
Testdeltagarna som hade tillgång till stödfunktioner uppgav att de inte upplevde några särskilda
svårigheter med att uppnå sitt mål. 7 av 10 svarade att de kände sig investerade i sin målsättning och
därför upplevde uppgiften som lätt. De lyfte att utmaningen istället låg i att faktiskt ta tag i uppgiften,
snarare än utförandet av den. I gruppen utan stöd svarade istället 7 av 10 att de upplevde svårigheter
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med att hålla sitt mål. De kände sig inte motiverade och såg ingen nytta med målsättningen. Att inte
få dela med sig eller få stöd av andra upplevdes både som jobbigt och tråkigt.
Flera testdeltagare anmärkte att de gärna velat välja sin målsättning själv, för att kunna sätta ett mål
som de kände en personlig koppling till och således känna sig mer motiverade. Ett önskemål om att
sätta gemensamma mål med andra personer lyftes även, med motivering att engagemanget och önskan
att upprätthålla sitt mål skulle vara större. En testdeltagare tyckte att en viktig funktion skulle vara att
kunna återkoppla att en uppgift blivit utförd till sin kontrollperson varje dag.
4.2.2 Testiteration 2
I följande stycken redovisas resultatet från testiteration 2 av testet, uppdelat i testpersoner som
använde webbapplikationen Lova.nu och testpersoner som ej använde den.
4.2.2.1 Testpersoner som använde webbapplikationen

Fem personer (50%) av de tillfrågade tio personerna ansåg att svårighetsgraden var 1 av 5, där 1 är
lättast och 5 svårast. Medianen och medelvärde kan avläsas i Tabell 16.
Testiteration 2 - Upplevd svårhetsgrad - Med funktioner
Median
1,5
Medelvärde
1,9
Tabell 16. Median och medelvärde av upplevd svårhetsgrad gällande uppgifter med funktioner.

I testiteration 2 klarade sex personer av tio (60%) sitt löfte. Testpersonerna skiljde sig åt angående hur
många dagar de lyckades utföra uppgifterna. Antalet dagar som deltagarna faktiskt klarat sin uppgift
på finns att skåda i Figur 22. Medianen och medelvärdet av antal avklarade dagar kan avläsas i
Tabell 17.
Testiteration 2 - Antal avklarade dagar - Med funktioner
Median
7 dagar
Medelvärde
5,8 dagar
Tabell 17. Median och medelvärde av antal avklarade dagar gällande uppgifter med funktioner.

Figur 22. Stapeldiagram som beskriver antal svar med avseende på antal dagar testpersonen utförde uppgiften sett till testiteration 2 för
testpersoner med tillgång till funktionerna.
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Användarna var även i denna testiteration uppdelade i två ytterligare grupper, beroende på vilka tester
de gjort. Dessa tester var:
1. Läsa en sida i en bok varje dag.
2. Göra fem armhävningar varje dag.
Medianen och medelvärdet av den upplevda svårighetsgraden hos testpersonerna som läste en sida i
en bok varje dag respektive gjorde fem armhävningar om dagen kan avläsas i Tabell 18 samt 19.
Testiteration 2 - Upplevd svårhetsgrad – Läsa – Med funktioner
Median
1,5
Medelvärde
2
Tabell 18. Median och medelvärde av upplevd svårhetsgrad gällande uppgiften läsa med funktioner.

Testiteration 2 - Upplevd svårhetsgrad – Läsa – Med funktioner
Median
1
Medelvärde
1,8
Tabell 19. Median och medelvärde av upplevd svårhetsgrad gällande uppgiften läsa med funktioner.

Figur 23 och Figur 24 visar hur många dagar testpersonerna i de olika testgrupperna klarat av utföra
uppgifterna.

Figur 23. Stapeldiagram som beskriver antal svar med avseende på antal dagar testpersonen utförde uppgiften sett till testiteration 2 för
testpersoner med tillgång till funktionerna och målet att göra fem armhävningar om dagen.
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Figur 24. Stapeldiagram som beskriver antal svar med avseende på antal dagar testpersonen utförde uppgiften sett till testiteration 2 för
testpersoner med tillgång till funktionerna och målet att läsa en sida om dagen.

Deltagarna betygsatte även hur bidragande webbapplikationens funktioner var mellan 1 och 5, där 1
representerade att funktionen inte alls bidrog och 5 att funktionen bidrog med stor inverkan. Median
och medelvärde för funktionernas upplevda bidragande under testiteration 2 kan avläsas i Tabell 20,
21 och 22.
Testiteration 2 - Upplevt bidragande av påminnelser
Median
3,5
Medelvärde
3,2
Tabell 20. Median och medelvärde av upplevt bidragande av påminnelser.

Testiteration 2 - Upplevt bidragande av offentliggörande
Median
3
Medelvärde
2,7
Tabell 21. Median och medelvärde av upplevt bidragande av offentliggörande.

Testiteration 2 - Upplevt bidragande av monetära incitament
Median
3
Medelvärde
2,8
Tabell 22. Median och medelvärde av upplevt bidragande av monetära incitament.

I testiterationens efterföljande intervju fick testpersonerna redogöra för vad de ansåg om de olika
stödfunktionerna. Majoriteten av deltagarna lyfte påminnelser som en mycket bra funktion och ansåg
att det var den mest bidragande funktionen. De framförde att påminnelserna gav dem en lagom knuff,
men att de hade velat välja tidpunkt för påminnelsen själv. Gällande offentliggörande tyckte flertalet
att det var en bra och viktig funktion, men att de inte fått möjlighet att använda den något nämnvärt
då de inte träffade personerna de delat sitt mål med särskilt ofta under testiterationen. Vissa ansåg att
funktionen inte bidrog något nämnvärt alls. En testdeltagare lyfte att hen trodde det skulle vara
effektivt om mål kunde sättas upp tillsammans med andra och på så vis offentliggöra dem. Gruppen
tyckte att funktionen monetära incitament var ett bra koncept men att de tyckte summan var för liten
för att göra skillnad och istället hade glömt bort att de lovat bort pengar. De ansåg att det kändes okej
att donera pengarna till välgörenhet, men att det hade varit motiverande om de kunde få ränta på sina
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investerade pengar om målet uppfylldes. Vissa testdeltagare ansåg att de kände sig mer investerade i
målet på grund av funktionen.
4.2.2.2 Testpersoner som inte använde webbapplikationens funktioner

Testpersonerna som inte fick använda webbapplikationens funktioner hade annorlunda resultat. I
detta fall klarade 1 av 10 testpersoner målet (10%). Median och medelvärde av den upplevda
svårighetsgrad samt antal avklarade dagar kan avläsas i Tabell 23 och 24.
Testiteration 2 - Upplevd svårhetsgrad - Utan funktioner
Median
1,5
Medelvärde
2,2
Tabell 23. Median och medelvärde av upplevd svårhetsgrad gällande uppgifter utan funktioner.

Testiteration 2 - Antal avklarade dagar – Utan funktioner
Median
2,5 dagar
Medelvärde
3 dagar
Tabell 24. Median och medelvärde av antal avklarade dagar gällande uppgifter utan funktioner.

Fullständig statistik till antal avklarade dagar utan funktioner visas i Figur 25.

Figur 25. Stapeldiagram som beskriver antal svar med avseende på antal dagar testpersonen utförde uppgiften sett till testiteration 2 för
testpersoner utan tillgång till funktionerna.

Även i detta fall skiljde sig resultaten mellan de två grupperna där uppgifterna skiljde sig åt likt tidigare,
alltså:
1) Testpersonerna som läst en sida om dagen.
2) Testpersonerna som gjort fem armhävningar om dagen.
Median och medelvärde av den upplevda svårighetsgraden att utföra målet ”läsa en sida om dagen”
och att utföra fem armhävningar om dagen kan avläsas i Tabell 25 och 26.
Testiteration 2 - Upplevd svårhetsgrad – Läsa – Utan funktioner
Median
2
Medelvärde
2
Tabell 25. Median och medelvärde för upplevd svårhetsgrad under testiteration 2 av att läsa en sida varje dag utan hjälp av funktioner.
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Testiteration 2 - Upplevd svårhetsgrad – Armhävningar – Utan funktioner
Median
1
Medelvärde
2,4
Tabell 26. Median och medelvärde för upplevd svårhetsgrad under testiteration 2 av att göra fem armhävningar varje dag utan hjälp av
funktioner.

Angående hur många dagar som uppgiften utfördes beroende på vilken uppgift testpersonerna hade
där de som läste en sida om dag respektive de som gjorde fem armhävningar om dagen lika värden.
Median och medelvärde kan avläsas i Tabell 27 och 28.
Testiteration 2 - Antal avklarade dagar – Läsa– Utan funktioner
Median
2 dagar
Medelvärde
2,8 dagar
Tabell 27. Median och medelvärde för antal avklarade dagar under testiteration 2 utan hjälp av funktionerna med målet läsa en sida om
dagen.

Testiteration 2 - Antal avklarade dagar – Armhävningar – Utan funktioner
Median
3 dagar
Medelvärde
3,2 dagar
Tabell 28. Median och medelvärde för antal avklarade dagar under testiteration 2 utan hjälp av funktionerna med målet fem armhävningar
om dagen.

Figur 26. Stapeldiagram som beskriver antal svar med avseende på antal dagar testpersonen utförde uppgiften sett till testiteration 2 för
testpersoner utan tillgång till funktionerna och målet att läsa en sida om dagen.
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Figur 27. Stapeldiagram som beskriver antal svar med avseende på antal dagar testpersonen utförde uppgiften sett till testiteration 2 för
testpersoner utan tillgång till funktionerna och målet att göra fem armhävningar om dagen.

Under testiteration 2 upplevde gruppen som nu inte fick använda några stödfunktioner en minskning
av deras engagemang, endast 2 av 10 personer uppgav att de kände sig engagerade i målet. De sa att
de inte kände någon koppling till målet och att uppgiften föll i glömska. Bland testdeltagarna som nu
hade stödfunktioner ansåg istället majoriteten att de upplevde en större motivation än vid föregående
testiteration. De som inte kände sig engagerade motiverade det med att de hellre hade valt uppgiften
de skulle utföra själva. Testgruppen utan stödfunktioner sa att de inte tyckte det var lika kul när de
inte längre fick delge sitt mål med sin omgivning. Gruppen med tillgång till funktionerna upplevde
olika mängd engagemang från sin omgivning. En deltagare lyfte att ifall omgivningen varit mer
involverad hade hens chanser att uppfylla målet ökat, medan andra rapporterade att de inte upplevde
någon särskild påverkan.
Båda testgrupperna upplevde att det svåraste var att komma ihåg sitt mål. Anledningar som gavs var
att testiterationen pågick under för kort tid för att skapa en vana, att det var svårt utan påminnelser,
att det inte gick att utöva uppgiften när påminnelsen kom och att det var svårt att få tid för att göra
det i en fullbokad vardag.
4.2.3 Sammanställning testiteration 1 och 2
Efter att de båda testiterationerna genomförts så har sammanställt resultat erhållits och analyserats.
Följande resultat är således jämförelsen mellan testpersonerna utan funktioner och testpersonerna
med funktioner i både testiteration 1 och testiteration 2.
4.2.3.1 Statistik från båda testiterationerna

Angående andelen som klarade att utföra sitt mål finns det en väsentlig skillnad. I Tabell 29, Figur 28
samt Figur 29 syns skillnaderna i måluppfyllnad mellan de bägge grupperna. 10% av deltagarna klarade
målet utan att använda sig av våra incitament medan 50% klarade målet när de använde incitamenten.
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Antal klarade mål
Testiteration 1
Testiteration 2
Totalt

Med Funktioner
4 personer (40%)
6 personer (60%)
10 personer (50%)

Utan funktioner
1 person (10%)
1 person (10%)
2 personer (10%)

Tabell 29. Sammanställning av antal avklarade mål i användartestet.

Figur 28. Cirkeldiagram som visar antalet ja och nej på frågan om testpersoner klarat upprätthålla sitt mål sett till båda testiterationerna för
testpersoner med tillgång till funktionerna.

Figur 29. Cirkeldiagram som visar antalet ja och nej på frågan om testpersoner klarat upprätthålla sitt mål sett till båda testiterationerna för
testpersoner utan tillgång till funktionerna.

Angående upplevd svårighetsgrad (1–5) skiljer sig resultaten en del från varandra. Median och
medelvärde av den upplevda svårhetsgraden kan avläsas i Tabell 30 och 31.
Båda testiterationerna - Upplevd svårhetsgrad – Utan funktioner
Median
2
Medelvärde
2,35
Tabell 30. Median och medelvärde av upplevd svårhetsgrad gällande uppgifter utan funktioner.

Båda testiterationerna - Upplevd svårhetsgrad – Med funktioner
Median
1
Medelvärde
1,85
Tabell 31. Median och medelvärde av upplevd svårhetsgrad gällande uppgifter med funktioner.
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Antal dagar som användarna klarade av att uppfylla målet har skillnad beroende på om användarna
använde funktionerna eller inte. I Figur 30 syns tydliga skillnader. I Tabell 32 och 33 kan median och
medelvärde av antal avklarade dagar avläsas med respektive utan funktioner.
Båda testiterationerna - Antal avklarade dagar – Med funktioner
Median
6,5 dagar
Medelvärde
5,2 dagar
Tabell 32. Median och medelvärde av antal avklarade dagar gällande uppgifter med funktioner.

Båda testiterationerna - Antal avklarade dagar – Utan funktioner
Median
3 dagar
Medelvärde
3,3 dagar
Tabell 33. Median och medelvärde av antal avklarade dagar gällande uppgifter utan funktioner.

Figur 30. Stapeldiagram som beskriver antal svar med avseende på antal dagar testpersonen utförde uppgiften under båda testiterationerna för
testpersoner med tillgång till funktionerna.

Figur 31. Stapeldiagram som beskriver antal svar med avseende på antal dagar testpersonen utförde uppgiften sett till båda testiterationerna för
testpersoner utan tillgång till funktionerna.

Slutligen beskrivs användarnas upplevelse av de olika stödfunktionernas bidragande under båda
testiterationerna i Tabell 34-36 sett till median och medelvärde.
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Båda testiterationerna - Upplevt bidragande av påminnelser
Median
4
Medelvärde
3,25
Tabell 34. Median och medelvärde av upplevt bidragande av påminnelser.

Båda testiterationerna - Upplevt bidragande av offentliggörande
Median
3
Medelvärde
2,75
Tabell 35. Median och medelvärde av upplevt bidragande av offentliggörande.

Båda testiterationerna - Upplevt bidragande av monetära incitament
Median
2,5
Medelvärde
2,5
Tabell 36. Median och medelvärde av upplevt bidragande av monetära incitament.
4.2.3.2 Upplevda svårigheter

Testdeltagarna var överens om att den absolut svåraste delen av målet var att komma ihåg att utöva
uppgiften, vare sig det gällde att komma ihåg det utan tillgång till något sätt att påminna sig själv eller
att med full tillgång till stödfunktioner finna en tid i vardagen att utöva uppgiften.
Något flera personer lyfte som en svårighet i undersökningen var att de inte själva fick välja sitt mål
och därför inte upplevde samma typ av motivation de annars hade gjort. Många deltagare ansåg att
det var ett bra koncept att investera pengar i målet, då de kände sig extra involverade i sin
måluppfyllnad då.
4.2.3.3 Positiva upplevelser med webbapplikationen

Funktionen påminnelser lyftes fram som viktigast av flest deltagare, men många lyfte att övriga två
stödfunktioner fyllde en viktig roll. Flera av deltagarna önskade att möjligheten till en ännu mer
omfattande offentliggörande funktion skulle fyllas, exempelvis att det skulle vara möjligt att återkoppla
till sin kontrollperson varje dag eller vecka när en uppgift utförts, att det skulle gå att sätta mål som
grupp och arbeta mot sitt mål tillsammans eller att fler personer i sin omgivning skulle vara engagerade
i målsättningen. En önskan om topplistor eller möjlighet att utmana andra personer till att sätta upp
mål lyftes.
Testdeltagarna upplevde webbapplikationen Lova.nu som ett starkt koncept med ett tydligt syfte, att
hjälpa människor med måluppfyllnad var ett tydligt huvudfokus. De lyfte fram att det var en
applikation vars utformning kunde assistera och tilltala många människor, och att den erbjöd ett
verktyg som faktiskt kunde öka måluppfyllnad. En deltagare ansåg att det var viktigt att det var så få
steg som möjligt från att skapandet av ett löfte inletts till att det var klart. Några deltagare upplevde
buggar på hemsidan medan andra ansåg att den fungerade helt utan fel.
18 av 20 testpersoner ansåg att de upplevde en tydlig skillnad mellan testiterationerna och att Lova.nu
erhöll dem med funktioner som väsentligt hjälpte dem att klara av sina mål. De upplevde både att de
bättre kom ihåg uppgiften när de fick hjälp av stödfunktionerna och att de kände sig mer investerade
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och motiverade i målet. Många lyfte att tjänsten fick målsättningen att kännas mer seriös, och att det
var en bidragande faktor till att de lyckats bättre.
4.2.3.4 Önskemål och förslag

Flertalet deltagare ville ha möjligheten att påverka hur funktionen påminnelser var utformad. De ville
ha möjligheten att motta påminnelser som mobilnotiser, som sms eller som Facebook-notiser. De
önskade även att kunna bestämma frekvensen de fick påminnelserna samt vid vilka tidpunkter.
Möjligheten att tjänsten även skulle finnas som applikation till telefonen påpekades.
Angående det monetära incitamentet lyfte testdeltagarna att 50 kr var en för liten summa för att det
skulle skapa någon nämnvärd inverkan och att den behövde ökas markant. Vissa deltagare lyfte att det
var ett bra alternativ om pengarna inte gick till välgörande ändamål utan istället till något som inte
kändes lika bra för individen i syfte att öka motivationen till att hålla sina mål.
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5. Diskussion
Nedan diskuteras de resultat som presenterats i avsnittet ovan samt vilka slutsatser som kan dras från
dessa. Vidare diskuteras och kritiseras även metoden och källorna. Slutligen kommer arbetet i ett
vidare sammanhang att diskuteras, innehållande etiska och samhälleliga aspekter relaterade till arbetet
och dess tillhörande applikation.

5.1 Resultat
I följande avsnitt diskuteras funktionerna monetärt incitament, offentliggörande och påminnelser.
Inledningsvis diskuteras samtliga funktioner tillsammans. Diskussionen utgår från användartestets
deltagares upplevelser, den feedback som framgick i enkäterna, det tekniska resultatet samt relevant
teori. Avslutningsvis diskuteras det kring webbapplikationens slutgiltiga utformning.
5.1.1 Sammanvägning av samtliga tre funktioner
Då de tre tekniska implementationerna påminnelser, offentliggörande och monetära incitament ställs
mot varandra i upplevd nytta visar testets resultat att implementationen påminnelser ansågs klart mest
bidragande till de deltagandes måluppfyllnad. Detta gällde genomgående för båda testiterationerna av
testet då både median och genomsnittet för upplevt bidragande var högre än för funktionerna
offentliggörande och monetära incitament. Offentliggörande- och monetära incitamentets påverkan
upplevdes ha snarlik betydelse för de deltagandes måluppfyllnad. Generellt visar resultaten att den
upplevda svårighetsgraden för båda uppgifterna, att läsa en sida i en bok eller att göra fem
armhävningar, med webbapplikationens hjälp upplevts som väldigt låg med en median 1 och
medelvärde 1,85 på en skala 1 till 5. Då ansträngningsnivån var så låg kan motiverande faktorer såsom
uppmuntran från ens omgivning eller risken att förlora satsade pengar tänkas vara mindre betydande
för att uppfylla målet. Att utföra en så pass enkel uppgift som testet förlitade sig på istället då främst
på den grundläggande förutsättningen att den deltagande kom ihåg att göra uppgiften från början. Det
är tänkbart att de inspirerande faktorerna som offentliggörande och monetära incitament bemöter blir
sekundära behov vid måluppfyllnad. Medan att komma ihåg uppgiften, vilket påminnelser bemöter,
blir ett primärt behov i detta test. Skulle testet innefatta en svårare uppgift som skulle kräva mer av
testpersonerna kan de sekundära behoven tänkas bli mer centrala i testpersonernas måluppfyllnad.
En annan anledning till att påminnelsefunktionen upplevts som mer givande av testpersonerna i deras
måluppfyllnad än den monetära incitamentsfunktionen är att dess funktionalitet i testet var den samma
som på senaste versionen av webbapplikationen. Monetära incitamentsfunktionen var däremot
förenklad i testets utformning då summan vilken personen i fråga ”lovade bort” på sitt mål var fixerad
och inte valbar som via webbapplikationen. Att en för låg bortlovad summa inte fungerar lika bra som
incitament för så kallade undvikande mål (eng. avoidance goals) är tidigare belyst. I ett verkligt scenario
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då webbapplikationen till sin fulla potential används kan därför den monetära incitamentsfunktionen
tros stå sig bättre i upplevd nytta.
Citerat från användartestet framfördes värdefulla åsikter om samtliga tre tekniska funktioner. Gällande
påminnelser sades bland annat: ”Den som gör att jag kommer ihåg, vore bra om man kunde välja när
den skulle komma. Så att jag kan passa in den när det passar mig, i mitt fall sen eftermiddag.”. Gällande
offentliggörande: ”Det kan bidra för att man blir delaktig inte bara mot sig själv men mot en annan
person. Blir ett extra tryck. Skulle vara bra om man kunde dela med fler och att de man delat med får
en påminnelse. Alltså kontrollpersonen.”. Gällande Monetära incitament: ”Just 50 kr var en lite för
liten summa för att engagera mig.”. Något som eftertraktades hos samtliga av de tre tekniska
funktionerna av testpersonerna var alltså en ökad flexibilitet hos funktionerna. Testpersonerna ville
kunna ändra tid och frekvens för påminnelser, de ansåg den satsade summan pengar var låg och de
ville enkelt kunna dela sitt mål med fler personer i sin närhet eller med liknande mål. Dessa åsikter
framkom i de mer kvalitativa frågorna i formuläret där testpersonerna fick redogöra i text vad de
saknade och aspekter som kunde förbättras hos de olika funktionerna. Att testpersonerna upplevde
en bristande flexibilitet hos de tre tekniska funktionerna bör tas som konstruktiv kritik och öppnar för
många förbättringsområden vilka diskuteras vidare senare i rapporten under rubriken 5.3.2 Teknisk
vidareutveckling. Vid vidareutveckling för ökad flexibilitet kan den generella upplevda nyttan av de tre
tekniska funktionerna tänkas öka.
Genom att behålla samtliga funktioner bemöter Lova.nu den teoretiska bakgrunden för effektiv
måluppfyllnad. Exempelvis under målskapandet via webbapplikationen kombineras undvikande och
eftersträvande målteori (Midgley, Kaplan and Middleton, 2001). Detta skapas genom att låta
användaren sätta ett specifikt och mätbart mål (eftersträvande) och sätta pengar som riskeras gå
förlorade vid brutet löfte (undvikande). Monetära incitament belyser även Gollwitzers viktiga aspekt
för måluppfyllnad, implementationsintentioner (Gollwitzer, 1993). Genom att sätta en summa pengar
på ditt löfte skapar du ett reaktivt moment om du skulle bryta ditt löfte, enligt formen ”Om X händer
görs Y”. I allmänhet konkretiserar samtliga tre tekniska funktionerna användarens mål, vilket är
grundläggande för effektiv måluppfyllnad enligt Mann m.fl. (Mann, de Ridder and Fujita, 2013).
Sammanfattningsvis bör, trots påminnelsefunktionens markant större upplevda nytta, inte någon av
de andra tekniska funktionerna uteslutas vid konstruktionen av webbapplikationen. Detta eftersom
testet inte nödvändigtvis återspeglar webbapplikationens verkliga potential på grund av testets
simpelhet och missrepresentation. Dels för att funktionerna visar på hög utvecklingspotential och dels
eftersom användandet av alla tre tekniska funktioner finner stöd från den teoretiska bakgrunden kring
måluppfyllnad. Flertalet användare efterfrågar även samtliga funktioners simultana medverkan vilket
antyder att de tekniska funktionerna för påminnelser, offentliggörande och monetära incitament inte
hämmar varandra i sin parallella existens utan möjligtvis kan kombineras för att på ett effektivt sätt
hjälpa användaren i sin måluppfyllnad.
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5.1.2 Monetärt incitament
De monetära incitamenten som använts verkar inte ha haft någon effekt av större magnitud då
resultaten undersöks. Summan 50 kr som testdeltagarna fick betala upplevdes ha haft varierad effekt
på motivationen hos testdeltagarna. Vissa av deltagarna i användartestet nämnde att de hade glömt de
satsade pengarna för att summan var för liten för att göra någon nämnvärd skillnad. Andra
testdeltagare tyckte att när de betalade för sitt mål gjorde det att de kände sig mer engagerade i målet.
Det kan ifrågasättas om denna funktion ens gav någon effekt då studien av Schwartz och Dubitzky –
utan monetära incitament – gav samma resultat (50% klarade målet) (Schwartz and Dubitzky, 1967)
som vår studie. Andra studier som tagits upp i teoriavsnittet 2.2.1 visade att pengaincitament var en
motivationshöjare men att det fanns undantag vid små monetära belopp. Studierna visade även att
motivationen av att utföra uppgifter som kräver fysisk ansträngning förbättrades vid större monetärt
belopp vilket målen ifrån användartesterna inte fordrar (Elliott and Tighe, 1968). Detta innebär att
påverkan som summan på 50kr, vilket testdeltagarna fick avsätta, kan ifrågasättas och möjligen rent
av försummas på grund av dess ringa belopp.
I studien av Elliott och Tighe var storleken på det monetära incitamentet 65 USD (1965) vilket idag
motsvarar, inflation inräknat, ca 400 USD det vill säga 3800 kr (Elliott and Tighe, 1968). Målet var
under en längre tidsperiod och utfördes av deltagare i hela 16 veckor för att få tillbaka hela beloppet
av sina pengar. I studien klarade 82% av målet. Jämfört med vår studie där 50% av testdeltagarna som
hade hjälp av funktionerna (alla tre) klarade sitt mål under hela veckan. Storleken på incitamentet kan
vara en faktor. En annan orsak kan dock vara att det är lättare att komma ihåg att inte göra något än
tvärt om, exempelvis som i studien av Elliott och Tighe. Eftersom du kommer ihåg att du inte ska
röka när du ser en cigarett och därmed möjligtvis direkt kommer ihåg dina satsade pengar.
En reflektion är att den satsade summan som riskerades bör sättas i relation till månadsinkomsten för
att bättre kunna mäta de monetära incitamentens påverkan. Detta sätt att mäta påverkan styrker även
Ariely et al. i deras studie (Ariely, Gneezy and Loewenstein, 2009). En viktig egenskap av funktionen
monetära incitament tycks vara att beloppet når användarens ”smärtgräns”, alltså ett belopp som är
tillräckligt stort i relation till användarens inkomst och därmed utgör en märkbar skillnad.
“Smärtgränsen” kommer då troligtvis variera mellan personer. Hur förluster upplevs har studerats av
McGraw et al. där förluster upplevs värre än vinster(McGraw et al, 2010). I användartestet gavs ingen
möjlighet för användare att själva sätta sitt belopp. I webbapplikationen får användare själva välja
beloppet vilket möjligen kan bidra till en ökad motivation förutsatt att målskaparen är ärlig mot sig
själv och sätter ett tillräcklig stort belopp.
Välgörenhetsaspekten upplevdes av många som en faktor som faktiskt minskade motivationen jämfört
med om pengarna bara hade försvunnit. På testfrågan kring hur funktionen angående monetära
incitament, att lova bort 50kr, upplevdes svarade exempelvis en testperson ”Bra tanke! Men bidrog
inte egentligen till att jag ville uppfylla mitt mål då jag lika gärna kände att jag kunde skänka pengarna.”.
Eftersom de gärna skänkte de satsade pengarna minskade motivationen till att klara målet. I
webbapplikationen får användaren även välja den mottagande välgörenhetsorganisationen, vilket kan
i större utsträckning bidra till den sänkta motivationen att klara ett uppsatt mål.
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I enkätintervjun uppkom idén om att istället låta andra användare investera i målet och att då skänka
pengar till välgörenhet endast om målet avklaras. Motivationen skulle möjligen bli större då pengar i
detta fall kommer att skänkas i vilket fall. Uppfyllande av målet skulle då innebära att målavklararen
inte skulle behöva vara den som betalar.
5.1.3 Offentliggörande
Både interaktiv teknologi som applikationsimplementation och fenomenet offentliggörande av mål
har visats vara positiva incitament för att förändra beteende och uppfylla mål enligt tidigare nämnda
studier. Valet att implementera offentliggörandet som en funktion att dela sina mål med en vän eller
bara sin kontrollperson grundade sig i den samlade teorin kring offentliggörande. Teorin visade på att
dela mål med en vän var den offentliggörandefunktion som gav bäst resultat av de alternativ som
analyserades. Resultatet av Matthews and Papanikos studie gentemot resultatet av Munson och
Consolvos studie visade tydligt att dela målet med en vän genom hela målprocessen upplevdes som
ett bättre alternativ än att dela målet offentligt på Facebook (Matthews and Papanikos, 2015).
Testpersoner från den här studien efterfrågade dock att kunna dela sitt mål med fler personer för att
förbättra sitt resultat, något som delning på Facebook hade bidragit till. Munson och Consolvos studie
som berörde delning på Facebook visade dock inte att det var ett dåligt incitament, istället att det inte
alltid var uppskattat. Testpersoner upplevde då att de publicerade för mycket på Facebook och inte
fick tillräcklig respons.(Munson and Consolvo, 2012)
Topplistorna möjliggör att dela målet med fler användare men tycks inte ha varit bidragande till
måluppfyllnad enligt den feedback som testet gav. Något som kan vara en negativ aspekt av
topplistorna är faktumet att alla mål som registrerades på applikationen visades på topplistorna, vilket
kan vara negativt av integritetsaspekter. Det var däremot inget som framkom i resultatet.
Den tekniska implementationen av att samla applikationens mål i topplistor på hemsidan grundades i
teorin kring hur spelifiering av topplistor kan öka motivation och därmed måluppfyllnad som Landers
m.fl. kom fram till i sin studie. Den här studien testar relativt enkla mål vilket Landers et al.
poängterade att topplistor passade bättre för. Om större, längre och krävande mål skulle testas hade
den implementationen däremot inte passat lika bra menar författarna (Landers, Bauer and Callan,
2017). Implementationen av topplistor var dock inte något som undersöktes i användartestet utan var
istället en extra implementation för att målen skulle synliggöras till fler användare av applikationen.
I tidigare avsnitt beskrivs även hur engagemangsnivån tenderar att öka vid måluppfyllnad om det
finns tillgång till social information genom hela målprocessen. Motivationen tenderar att öka då
informationen tas emot medvetet (Huang, 2018). Därmed kan det tänkas att testpersonerna i den här
studien bör ha upplevt större motivation och haft bättre måluppfyllnad med stöd av en
kontrollperson. Likt beskrivet tidigare i det tekniska resultatet bidrog inte funktionen
offentliggörande självklart till stöd och support. Implementationen säkerställde endast att någon
annan var medveten om målet som kontrollperson och huruvida stöd uppstod blir därmed inte
säkert. Att de olika testpersonerna fick olika mycket stöd beroende på vilka de delat uppgiften med
och vilken kontrollperson de valt blir tydligt då testsvaren från testfrågan ” Vad anser du om
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funktionen "offentliggörande", det vill säga att dela ditt mål med en annan person? Sett till på vilket
sätt det bidrog, utformningen och allmänna tankar” studeras. En testdeltagande svarade ”Den
bidrog inte alls, men det berodde på personen jag berättade för. Hade det varit ett större/viktigare
mål hade kanske personen varit mer involverad”. En annan svarade ” Roligt och bra att engagera
andra omkring en. Bidrog till att jag ännu mer gjorde armhävningarna då personen frågade lite då
och då”.
När den samlade teorin och det tekniska resultatet jämförs med testresultatet från den här studien går
det att se att funktionen upplevdes bidra till måluppfyllnad enligt testpersonernas utvärdering. Enligt
resultatet låg medelvärdet av svaren på frågan om hur funktionen offentliggörande upplevdes hjälpa
på 2,7 respektive 2,8. På frågan fick testdeltagarna uppskatta offentliggörandets påverkan på en skala
1–5 där 1 representerade ”bidrog inte alls” och 5 representerade ”bidrog med stor inverkan” som
beskrivits tidigare i resultatet. Testpersoner påpekade hur det uppstod positiv press och stöd från
omgivningen när målet offentliggjordes, vilket stämmer överens med Matthews och Papanikos studie
som visar hur en stöttning har positiv effekt på måluppfyllnad (Matthews and Papanikos, 2015). Den
positiva pressen kan även ha uppstått från implementationen av topplistor. Vissa testpersoner lyfter
att de upplevde att de delat målet med fel person och vissa påpekade hur det hade underlättat att dela
samma mål med sin kontrollperson vilket hade kunnat leda till ett bättre måluppfyllande. I de fall då
testpersonerna var nöjda med sin kontrollperson upplevdes det roligt att få dela med sig av målet till
en vän och få stöd. Även om inte den tekniska implementationen säkerställde stöttning under
målprocessen så upplevde flera testpersoner stöd från omgivning då de delat med sig av målet, vilket
tyder på att implementationen ger utrymme för stöttning.
När kontrollpersonerna var utan funktionen offentliggörande upplevde testpersoner att det saknades.
Speciellt i de fall då testpersonerna hade haft funktionen under testiteration 1 men inte fick dela med
sig av sitt mål under testiteration 2. Även detta styrker teorin kring att offentliggörande hjälper till vid
måluppfyllnad. Alla testpersoner upplevde däremot inte att det hade hjälpt dem i uppgiften att använda
en kontrollperson men merparten upplevde det som ett positivt incitament.
5.1.4 Påminnelser
Den information som samlats in via användartesterna verkar peka med relativt tydlig indikation på att
påminnelserna haft en stor inverkan på testpersonernas måluppfyllnad. När testpersonerna betygsatte
på en skala 1–5 hur bidragande funktionen påminnelse var för att klara målet blev medianen 4 och
medelvärdet 3,25. Trots att uppgifterna var av enklare karaktär av svårighetsgraden att döma enligt
testpersonernas bedömning var påminnelserna väsentliga för att de skulle utföra sin dagliga uppgift.
Det svåraste för testpersonerna var att endast komma ihåg själva uppgiften. Detta kan dock bottna sig
i Koestners teori om autonomiskt beteende (Koestner, 2008a). Uppgiften är inget som testpersonerna
själva har valt och känner sig därmed inte nödvändigtvis motiverade att utföra dem. Om det hade rört
sig om en aspekt i testpersonernas liv som de verkligen hade velat förbättra hade de förmodligen varit
mer involverade, skapat ett autonomt beteende och kommit ihåg uppgiften. E-postpåminnelserna kan
således potentiellt hjälpa användare att skapa en successivt bättre måluppfyllnadsprogression. Epostutskicket verkar på så sätt ha haft en väsentlig roll i testpersonernas måluppfyllnad.
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Det kan med stark sannolikhet bekräftas ett repetitivt beteende hos testdeltagarna utav uppgiften då
påminnelser var involverade, men som Stawarz, Cox och Blandford även nämner går det inte att
bekräfta huruvida testdeltagarna skapade en långsiktig vana (Stawarz, Cox and Blandford, 2015).
Såvida testet inte samtidigt skapade en trigger hos testdeltagarna. Triggers är en implementering som
hade kunnat hjälpa användare att skapas vid målformuleringen under målskapandet. Testet hade
kunnat kräva användare att specificera när uppgiften ska genomföras för att vägleda användare att
skapa en vana som kan fortgå under en längre period. Detta går i linje med Gollwitzer och Sheerans
teori angående skapandet av implementationsintentioner (Gollwitzer and Sheeran, 2008). Även om
målet som testpersonerna tilldelades var ett litet och simpelt mål blev det svårt för dem att finna en
betydelsefull anledning att genomföra uppgiften. Om testpersonerna inte upplever
implementationsintentioner under testiterationen är det svårt att skapa stående rutiner och följaktligen
en måluppfyllnad.
5.1.5 Utformning av webbapplikationen
Då syftet och effekten av de tre tekniska implementationerna offentliggöra, monetära incitament, och
påminnelser redogjorts var ett naturligt nästkommande steg att implementera dessa på
webbapplikationen Lova.nu. Resonemanget kring grafiska utformandet på webbapplikationen
diskuteras i korthet nedan.
En del av implementationen av Lova.nu är att den ska vara vinstdrivande. Viktigt att påpeka är att
webbapplikationen Lova.nu bygger på en bred användarbas. Detta är nödvändigt dels för att
affärsidéns ekonomiska incitament inledningsvis kommer från små engångsavgifter då användaren
bryter eller avslutar ett löfte eller mål utan att ha uppfyllt det. Utan en bred aktiv användarbas skapas
inte tillräckligt många mål, tillräckligt många misslyckas inte då med sina mål och inkomsterna blir
låga. En bred och aktiv användarbas ger även positiva utslag för den centrala funktionen att kunna
dela med sig av sina mål, antingen till en kontrollperson eller via applikationens sociala
gemenskapssida. För att snabbt kunna nå många användare och uppnå denna breda kundbas var det
därför viktigt att utforma en tydlig, enkel men också grafisk tilltalande applikation. Vikten av grafiskt
tilltalande funktioner är något Tudor-Steteas undersökning instämmer har positiva effekter för
användarens motivation (Tudor-Sfetea et al., 2018).
Under testerna så uppgav flertalet av testpersonerna att de upplevde webbapplikationen lättanvänd
och att de få stegen uppskattades vid skapande av mål. Denna upplevda lättanvändhet kan kopplas till
att hemsidan går att navigera sig runt på med få klick. Vid antagandet att användaren är registrerad
och inloggad på webbapplikationen kan hen med hjälp av dessa genvägar konstruera ett mål eller löfte
med endast två knapptryck. Detta möter den inofficiella 3-klicks regeln i webbdesign, vilken säger att
användaren ska kunna nå all information på hemsidan via endast tre klick för att inte tappa intresset
och lämna hemsidan (3-click rule | Usability.go>, no date). Detta kan även kopplas till de
genvägsknappar som skapades för att navigera sig på webbapplikationen och gör det enklare för
användare att navigera till informativa texter. Tre-klicks regeln visades gälla för hela
webbapplikationen Lova.nu. 3-klick regelns betydelse har dock mötts av kritik allt eftersom
webbapplikationer blir mer omfattande och avancerade. Porter och Miller menar i sin artikel att
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användarvänlighet snarare handlar om informationsflöde än antal klick (Porter and Miller, 2016).
Således bör slutsatser kring hemsidans användarvänlighet och enkelhet inte dras enbart från tre-klick
regeln. Något som däremot styrker den eftersträvade enkelheten hos hemsidan är feedback från
användartestets öppna fråga ”Vad tyckte du om tjänsten Lova.nu? Var det någon funktionalitet du
saknade?”. Under denna fråga svarade deltagarna generellt att de tyckte hemsidan var snygg och
flertalet utryckte sig i termer som att de ”gillade den starkt”. Vad användarna mer specifikt gillade med
webbapplikationen undersöktes dock inte vidare.
Då webbapplikationen skapades lades stor vikt vid att den skulle vara responsiv mot mobiltelefoner i
synnerhet. Detta gjordes med hjälp av verktyg såsom Bootstrap. Anledningen till att detta gjordes var
för att det ansågs att användarna får tillgång till webbapplikationen oavsett vilken enhet de vill använda
för att sätta mål.
Inte att underskatta är även hemsidans starka domännamn som valdes med omsorg. Lova.nu
introducerar i sig direkt användaren för webbapplikationens syfte; att lova någonting nu med en gång!
För att öka tydligheten för användaren ytterligare implementerades den målskapande meningen ”Jag
lovar att _____ eller skänka __ SEK till välgörenhet eller min kontrollperson!” på applikationens
startsida, se Figur 1 i resultatet. Genvägar i form av en knapp på startsidan som navigerar användaren
till en trestegsraket för hemsidans syfte implementerades även. Hur detta påverkade tydligheten på
webbapplikationen undersöktes inte men sågs som en förenkling av användarprocessen.
För att genomsyra hemsidan med en lekfull och inspirerande känsla implementerades större bildobjekt
och mindre animationer. Detta gav hemsidan en diskret aktiv känsla som var tänkt att öka dynamiken
för användaren och därigenom göra användningströskeln om än lägre. Animationer såsom effekter
vid hovrande och animerade knappar med syftet att förtydliga för användaren vilka delar av hemsidan
som gick att klicka på och tog användaren vidare till ett nytt moment.

5.2 Metod
Nedan diskuteras metodens tillvägagångssätt tillsammans med förändringsförslag för såväl
användartest som webbapplikation. Rubriker som även diskuteras är källkritik och arbete i vidare
sammanhang.
5.2.1 Identifiering av förändringsområden
I detta avsnitt diskuteras hur metoden kan förändras för bättre måluppfyllnad.
5.2.1.1 Betalningsfunktion

Då enkäterna som skickades ut till testdeltagarna undersökte ifall den tekniska lösningen kring
monetära incitament upplevdes säker användes den svenska överföringsapplikationen Swish istället
för det API som användes i webbapplikationen Lova.nu, Stripe. Detta för att undvika Stripes
administrativa avgifter och för att möjliggöra snabb återbetalning. Detta gjorde dock att
testpersonerna betygsatte hur pass säkert Swish var och inte den integrerade betalningsfunktionen i
webbapplikationen. Detta var inte syftet med testerna. Således är ett tydligt förändringsområde att
53

antingen implementera Swish i webbapplikationen alternativt att genomföra användartesterna med
Stripe istället för att få ett resultat tydligare kopplat till applikationen.
5.2.1.2 Påminnelser

Det kan diskuteras huruvida påminnelsernas konstruktion var utformade optimalt betraktande
kommunikationskanal och frekvens. Alla har inte e-post kopplat till telefon, även om det är vanligt
förekommande. Av den anledningen kollas inte e-post lika frekvent som en mobiltelefon och som
Reason påpekar är det väsentligt att påminnelsen når mottagaren (Reason, 2002). Även om epostpåminnelser skickades ut dagligen är det inte säkert att testdeltagarna läste sin e-post varje dag
eftersom e-post generellt inte är i samma grad åtkomligt för mottagaren som ett SMS eller en
mobilapplikation. Därför hade en implementation i Lova.nu av ytterligare ett val av påminnelse i form
av SMS eller en påminnelse kopplat till kalendern möjligen varit lämpligare. Användningen utav epostpåminnelser var dock ett medvetet val ur ett utvecklingsperspektiv då det var enklare att
implementera.
Ett förbättringsområde för påminnelserna som hade varit intressant att studera är att låta
testdeltagarna skräddarsy dem. Att testpersonerna själva har möjlighet att välja vilken tid och med
vilket medium de vill få sina påminnelser, exempelvis via SMS istället för e-post, hade kunnat öka antal
personer som klarade sina mål med hjälp av sidan samt bidra till att de värderat påminnelser högre. Epost förde också med sig problematiken att vissa testdeltagare fick sina påminnelser i
skräppostmappen och behövde således godkänna avsändaren manuellt hos sin e-postleverantör. En
användare lyckades inte skapa sitt mål korrekt på webbapplikationen och mottog därför inga
påminnelser.
Det existerade en teknisk begränsning utav Flask_Mail-modulen som inte möjliggjorde skräddarsydda
e-postutskick till enskilda användare utan alla användare fick det dagliga e-postmeddelandet vid samma
tidpunkt. Studien och användartesterna uppfyller endast två av de fem kriterierna för vad Reason anser
vara effektiva påminnelser. (1) Testets e-post innehåller tillräckligt med information för att
testpersonen ska veta vad som ska utföras samt att (2) användaren kan se direkt vad som bör göras.
Dock uppfyller det här testet inte kriterierna om att (3) fånga uppmärksamhet, (4) påminna vid rätt
tidpunkt och (5) testet avlämnar inte tillräckligt med information för att användaren ska veta var och
när uppgiften ska utföras (Reason, 2002). Detta var även kritik som mottogs från testpersonerna angav
angående påminnelserna i användartestet. Testpersoner påpekade att de själva hade velat välja vilken
tid de fick påminnelsen. Meddelandet specificerades enbart kopplat till testpersonens uppgift. Dock
var det inte ett väl genomtänkt inspirerande meddelande utan istället endast en kort och koncis
uppmaning om att inte glömma genomföra den dagliga uppgiften. Åtminstone skickades inte ett helt
standardiserat e-postmeddelande angående testpersonens slutliga mål vilket Prestwich et al. helt avslår
(Prestwich, Perugini and Hurling, 2009). Det har bevisligen en negativ effekt på testpersoners
måluppfyllnad att ge en påminnelse som är vag och med information om ett mål som har deadline
långt fram i tiden. Tidpunkten kunde variera från dag till dag eftersom e-posten sändes ut manuellt
ifrån en server av en gruppmedlem. I studien av Soureti et al. fick testpersonerna själva välja tiden de
fick påminnelsen och därutöver planeringsverktyg vilket resulterade i ett förändrat önskat beteende
(Soureti et al., 2011). En varierande tidpunkt för påminnelsen gynnar inte rutinskapandet enligt Stawarz
54

et al. och därmed uppbyggandet av ett autonomt beteende hos testdeltagarna i sin måluppfyllnad
(Stawarz, Cox and Blandford, 2015).
Ytterligare en aspekt som Stawarz et al. nämner vid utformning av påminnelser är efterkontroll.
Efterkontroll är inget som är påtänkt vid utformningen av påminnelser på Lova.nu, men dess syfte är
att användaren kan bocka av sitt utförande av rutinen vilket därmed förstärker beteendet (Stawarz,
Cox and Blandford, 2015). Definitivt ett potentiellt tillägg för Lova.nu som bör begrundas för att
eftersträva en långsiktigare måluppfyllnad för dess användare. Daglig eller veckovis efterkontroll var
även ett önskemål från testpersoner för att skapa incitament då det blir jobbigt att behöva meddela att
uppgiften inte har utförts.
I Fanning et al. studie visas en lyckad teknisk implementation av påminnelser för att i detta fall
uppmuntra till träning (Fanning, Mullen and McAuley, 2012). Studiens SMS-påminnelser ligger inte
långt ifrån en önskvärd och tänkbar realisering av påminnelser hos Lova.nu. En testgrupp fick där
återkommande inspirerande SMS-påminnelser om sina implementationsintentioner vilket visade ha
en betydande effekt på testpersonernas måluppfyllnad.
5.2.1.3 Offentliggörande

Offentliggörandet hos testpersonerna skiljde sig något åt. Testpersonerna fick instruktioner att
offentliggöra sitt mål för någon eller några i sin närhet på valfritt sätt. Vissa testpersoner gjorde inte
detta utan offentliggjorde det endast för sin kontrollperson (någon av de testansvariga). Informationen
om offentliggörandets genomförande bör därmed ha förmedlats tydligare för att säkerställa ett mer
rättvisande testresultat.
5.2.1.4 Val av tidsperiod för testiterationerna

Iterationerna var placerade så att de var lika långa men ingen hänsyn togs till det faktum att testiteration
2 var placerad över helgdagar under påsken. Detta kan ha påverkat testpersonernas möjligheter till att
klara målen, vilket det endast kan spekuleras i. Det kan vara så att den eventuella fritiden från arbete
och studier har hjälpt testpersonerna att ha tid att utföra uppgifterna och att det eventuellt hektiska
schemat vid påskfirande och avbrott från vardagen kan ha påverkat testpersonernas förmåga att
komma ihåg att utföra uppgifterna. Detta är svårt att svara på, dock hade två testiterationer under
liknande omständigheter varit att föredra.
5.2.2 Framtida utformning av användartester
Baserat på ovan nämnda förbättringsområden ses det som önskvärt att göra följande förändringar till
ett framtida liknande test.
5.2.2.1 Betalningsfunktion

Betalningsfunktionen borde vara implementerad i webbapplikationen, förslagsvis via Stripe som
betalningslösning eftersom just Stripes API finns integrerat i webbapplikationen redan. Detta hade
också gett möjlighet för kontrollanterna utav testiterationerna att analysera ifall det gör skillnad om
Lova.nu gör vinst på ett förlorat löfte eller ifall Lova.nu tar en andel av de satsade pengarna oavsett
om målet klaras eller inte.
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Som tidigare nämnt hade en summa större än 50 kr varit önskvärd att satsa. Detta eftersom många
testpersoner ansåg att det monetära incitamentet var det lägst rankade av alla tre funktioner samt att
ett flertal uppgav att 50 kr var för lite pengar för att det skulle ha någon effekt. En intressant
undersökning i framtida tester hade varit att se ifall testdeltagarnas betyg av det monetära incitamentet
ökade eller minskade beroende på hur mycket pengar som satsades. Att genomföra testet på detta vis
hade troligtvis komplicerat processen att rekrytera deltagare.
5.2.2.2 Påminnelser

Då integrationen av påminnelser via e-post med Lova.nu ej varit flexibel hade det varit önskvärt att
utveckla den delen. Önskvärt hade även varit om testpersonerna hade fått välja på vilket sätt och vilken
tid de fick sina påminnelser. Detta för att kunna skräddarsy påminnelserna och maximera effekten av
just detta incitament. Således hade det kunnat integreras fler system i webbapplikationen där e-post
fungerar felfritt, såväl som att medium som exempelvis SMS fungerat som påminnelseleverantör. Det
är även inte helt säkert att användaren använder sin e-post dagligen och/eller får notiser från denna.
Vilket kan ha gjort att användaren inte fick notiserna som det var tänkt under testiterationerna.
5.2.2.3 Offentliggörande

Standardisering av funktionen offentliggörande hade även det varit gynnsamt för testerna. En mer
integrerad lösning i webbapplikationen såsom en ”dela på Facebook”-knapp skulle bidra till att
testpersonerna fick möjlighet att dela sitt mål med en stor mängd personer på ett enkelt sätt. Då
funktionen offentliggörande via Facebook har kritiserats i tidigare studier som tagits upp i teorin, b.la
studien av Munson och Consolvo, hade detta varit intressant att undersöka även här för att kunna dra
slutsatser kring vilken typ av offentliggörande som är optimal för en webbapplikation likt Lova.nu
(Munson and Consolvo, 2012).
5.2.2.4 Tidsperiod för användartest

Då tidsperioderna av de bägge testiterationerna skiljde sig något gentemot varandra på grund av röda
dagar under påsken hade det varit önskvärt att hitta två tidsperioder som var liknande i form av lediga
dagar och högtider i framtiden. Denna typ av planering är väsentlig för att garantera en ännu mer
tillförlitlig undersökning.
5.2.3 Källkritik
Vid ett arbete som detta är det viktigt att visa valet av källor samt att kritiskt granska dessa. Vid sökning
efter källor eftertraktades i första hand vetenskapliga artiklar och studier som kunde anses trovärdiga,
relevanta och i första hand nyligen publicerade. Den markant största delen av källorna är just
publicerade vetenskapliga artiklar men även t.ex. andra webbsidor har använts som källor för att sätta
arbetet i en industriell kontext. Nedan diskuteras källorna vidare utifrån årtal samt relevans och
missvisande källor.
5.2.3.1 Årtal

Bland de vetenskapliga artiklar finns det två huvudgrupper, tekniska samt de som relaterar till framför
allt beteendevetenskap. Dessa är viktiga att skilja på eftersom källor vilka bemöter teknik har ett allt
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större krav på att vara publicerade nyligen då teknik är ett kontinuerligt föränderligt ämne. När det
gäller beteendevetenskap finns det en högre tolerans för hur gamla studierna kan vara eftersom
människans beteende inte ändras i alls samma utsträckning som tekniken.
Samtliga av de tekniska studierna och artiklarna använda i denna studie är från 2000- och 2010-talet
där de flesta är från 2010-talet, t.ex. om vård via mobilen (Tudor-Sfetea et al., 2018). Eftersom tekniken
är i ständig utveckling är källor från tidigt 2010-tal inte att föredra utan helst bör källorna vara inom
de närmsta 4–5 åren. Exempel på källor från 2000-talet är påminnelser via sms (Prestwich, Perugini
and Hurling, 2009). I bland annat en studie gällande hur studenter använder sig av påminnelser
uppgavs att endast 3,4% använde mobilen, detta är något som vid en ny studie med samma
undersökning med största sannolikhet gett en större andel (Reason, 2002). De studier som är utförda
under denna period testar personer från en annan generation eftersom den nya generationen är
uppväxt med teknologi, är mer van vid den och använder den på ett annat sätt. Därmed väger nyare
studier tyngre.
Gällande källor kring beteendevetenskap är årtalen väldigt spridda. Den äldsta källan inom detta
område är från 1967 och handlar om rökning (Schwartz and Dubitzky, 1967) medan den senaste är
från 2018 och handlar om offentliggörande (Huang, 2018). Dock har beteendevetenskap studerats
under en längre tid och kan ses som mer statisk fakta. I och med detta kan dessa källor ses som
trovärdiga även om de är relativt gamla.
5.2.3.2 Relevans och missvisande källor

I denna studie har många studier om liknande funktioner och applikationer gjorts men i vissa fall kan
de vara mindre relevanta eller rent av missvisande. Exempel på detta är att i teorin kring monetära
incitament används studier som påvisar att positiva monetära incitament bidrar till ökad motivation,
t.ex. ökad betalning vid ökat resultat (Ariely, Gneezy and Loewenstein, 2009). Detta behöver
nödvändigtvis inte betyda att negativa monetära incitament som används för denna applikation
kommer ha liknande effekt.
Då det gäller just målsättning har det använts flertalet källor som sett till t.ex. rökning men det går att
skapa oändligt många olika mål där de tillhör väldigt olika kategorier. Därmed blir det svårt att dra
slutsatser om mål i allmänhet när studier endast kan testa specifika mål med specifika förutsättningar.

5.3 Arbetet i vidare sammanhang
Detta avsnitt berör de etiska och samhälleliga aspekter som användandet av den utvecklade tjänsten
och webbapplikationen Lova.nu kan innebära. Under detta avsnitt diskuteras även den möjliga
tekniska vidareutvecklingen av webbapplikationen Lova.nu. Något som grundats i erfarenheter från
utvecklingsprocessen av applikationen samt kommentarer från användartestets deltagare.

57

5.3.1 Etiska och samhälleliga aspekter
Vid en storskalig lansering av tjänsten Lova.nu finns anledning att diskutera vad för typ av etiska
implikationer tjänsten kan tänkas att ha och den mer långsiktiga effekten på samhällsnivå. Detta
diskuteras nedan utifrån perspektiven datacentralisering, kontroll, stress och svårighetsgrad av mål.
5.3.1.1 Datacentralisering

En av effekterna som utvecklandet och driften av en tjänst som Lova.nu innebär är att
koncentrationen av data ökas. Lova.nu är beroende av att samla in data angående individer och deras
intentioner, målsättningar och löften, data som kan komma att missbrukas. Oavsett i vilket syfte data
samlas in och vad de ursprungliga intentionerna är för dataackumulationen så utgör det en
infrastruktur för maktmissbruk. Risken blir helt enkelt att den insamlade data vid ett senare tillfälle
kan komma att användas till helt andra saker än vad som ursprungligen var syftet. Givetvis förhåller
det sig på det sätt att Lova.nu endast är en mycket liten del i den här trenden och att Lova.nus operation
i sig inte påverkar särskilt mycket.
5.3.1.2 Kontroll

Det verktyg som tjänsten Lova.nu tillhandahåller är som tidigare nämnts till för att hjälpa användaren
att klara av sina målsättningar, åtaganden och löften. Det är användarens fantasi som bestämmer vilken
typ av intention som ska utgöra riktning. Varefter Lova.nu kan användas som ett extra verktyg för att
driva utvecklingen i den riktning som användarens intention utgör.
Lova.nu har alltså små möjligheter att påverka vad för typ av intentioner som tjänsten bidrar till att
realisera. Detta innebär att tjänsten kan användas i syften av tveksam etisk karaktär eller fall där det
går att ifrågasätta om användandet av tjänsten ligger i användarens eget högsta intresse. Det finns med
andra ord inga hinder för användare som har för avsikt att sätta upp oetiska eller destruktiva mål och
användaren i fråga kan därför mycket väl med ta hjälp av Lova.nu för att genomföra saker med
ogynnsamma utfall. En tänkbar plan för att parera denna risk för oetiska eller destruktiva målsättningar
skulle kunna vara att implementera någon typ av filter och genom det stoppa de mål som anses
olämpliga. Filtret skulle grundas i svensk lag och tydliga riktlinjer kan delges med användarna genom
användarregler.
5.3.1.3 Stress och psykisk ohälsa

Enligt Folkhälsomyndigheten har andelen personer i Sverige som upplever stress ökat
(Folkhälsomyndigheten, 2019). Medan målsättning ofta bidrar till ett bra resultat kan det samtidigt
tänkas öka just denna vardagliga stress, t.ex. om målet som sätts upp är att träna tre gånger i veckan
kan det bli stressigt om något oförutsett inträffar och veckan blir överdrivet uppbokad. Detta blir extra
påtagligt om en person sätter ett för svårt mål då detta i samband med utomstående stress kan leda till
att personen överger sina mål.
Vidare är en aspekt av denna studie just offentliggörande vilket kan kopplas till sociala medier. Dock
har en studie som testades på 1787 personer mellan åldrarna 19-32 i USA visat att (i synnerhet hög)
användning av sociala medier kan kopplas till ökad depression (Lin et al., 2016). Därmed kan
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användning av denna applikation i samband med sociala medier bidra till en ökad depression bland
dess användare.
5.3.1.4 Svårighetsgrad av mål

I en studie utförd av Gneezy och Epleys påvisades det att ett fullföljt mål värderas betydligt högre än
ett brutet men att överträffa sitt mål inte värderas mer positivt än att endast hålla sitt löfte (Gneezy
and Epley, 2014). Detta innebär att om personen sätter ett för enkelt mål kommer hen inte att
stimuleras tillräckligt och kommer inte att försöka uppnå ett resultat över det förväntade. Samtidigt
som nämnt ovan bör personen i fråga inte heller sätta ett för svårt mål då det leder till risk att överge
målet helt och hållet. Det svåra blir då för målsättaren att sätta upp ett mål inom rimliga gränser för
att nå optimal måluppfyllnad.
5.3.1.5 Spelifiering och monetära incitament

I applikationen som skapats i samband med denna studie har det diskuterats om spelifiering och hur
det ska bidra till att användare ser sidan som nöjsam och spännande. Om användare använder denna
tjänst i form av vadslagning med andra användare där det finns en chans för dem att vinna pengar
riskerar det att bidra till ett spelberoende. För seriösare mål kan det även tänkas få stora påföljder för
användaren om hen riskerar en för stor summa pengar.
För att lösa detta vid fall av lansering kan sidan tänkas ha en maxgräns/kontroll över hur mycket
pengar användaren kan sätta på mål. Om risken anses vara stor för att användare missbrukar sidan
och blir spelberoende kan ett samarbete med t.ex. Svenska Spel tänkas för att försäkra att användaren
använder sidan på ett sunt sätt.
5.3.1.6 Legala hinder

Sverige är ett land med hårda spel- och lotterilagar och ett nyligen avskaffat spelmonopol. Sedan
årsskiftet gäller, istället för att endast staten får utföra spelverksamhet, att det går att ansöka om
licenser för det. Dessa licenser har många krav och lagar som omfattar dem. Det finns sex olika
spelformer som kräver licens; lotterier, kasinospel, vadhållning, bingo, spelautomater och kortspel i
turneringsform. Verksamheten som bedrivs på hemsidan skulle kunna ses som en form av vadhållning,
detta är dock inte fallet. Enligt spelinspektionens föreskrifter och lagar för spel i Sverige så hamnar
inte formen av målsättning och vad/lovande som utförs under de gällande regler som kräver att
spellicens skulle behövas. Spelverksamhet som inte har någon vinst kan inte krävas på licens, detta
eftersom vinsterna måste vara över en viss gräns för att behöva licens (Spelinspektionen, 2018).
5.3.2 Teknisk vidareutveckling av webbapplikationen
En utmaning under arbetets gång och utvecklingen av den kompletterande webbapplikationen
Lova.nu var de omfattande möjligheter för olika tekniska lösningar tjänsten öppnade upp för. Idén
insågs ha stor utvecklingspotential. Nedan redovisas centrala potentiella förbättringsområden för
webbapplikationen, främst angående de tre tekniska funktionerna berörda i studien. Vidareutveckling
av webbapplikationen enligt de riktlinjer som diskuteras nedan öppnar även upp för framtida
forskning kring optimal utformning och implementation av funktionerna berörande monetära
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incitament, offentliggörande och påminnelser för ökad måluppfyllnad. Framtida användartester med
en vidareutvecklad webbapplikation bör således ställa sig frågan om måluppfyllnadsgraden ökade i
linje med den tekniska vidareutvecklingen av webbapplikationen baserad på användartestets feedback.
5.3.2.1 Monetära incitament

Främsta återkopplingen från användartestet angående monetära incitamentfunktionen, att sätta pengar
på sitt löfte, var att testpersonerna tyckte att den summa på 50 kr de var tvungna att sätta på sitt mål
upplevdes som för låg för att vara motiverande. Viktigt att påpeka är att en lösning för att bemöta
detta redan finns implementerad i webbapplikationen men bortsågs under användartesterna för att
minimera skiljaktigheter de enskilda testen emellan och således minimera rörliga variabler och felkällor.
I skapandeprocessen av ett mål eller löfte på webbapplikationen Lova.nu har användaren nämligen
möjlighet att själv välja den summa pengar som hen vill sätta på målet och kan således sätta en högre
summa.
En annan funktion som föreslogs under användartesterna var att kunna sätta pengar på andras eller
gemensamma mål. Pengarna skulle då gå till de som skapat målet om de klarade uppgiften. Lösningen
skulle ha fördelar som att både lättare engagera fler och nya användare men också göra så att befintliga
användare skulle bli mer aktiva. Som tidigare nämnt bygger Lova.nus framgång på just en bred och
aktiv användarbas. Det skulle även öppna möjligheter för att förbättra den sociala aspekten av
webbapplikationen och kunna vävas samman med en vidareutveckling av den tekniska
implementationen av offentliggörande. För att kunna sätta pengar på andras mål, ”stötta andras mål”
som tanken var, skulle Socialt-sidan behöva utvecklas så att offentliga mål kan publiceras och vara
synliga för andra användare.
Ytterligare en efterfrågan från testpersoner kopplade till det monetära incitamentet var att användaren
skulle kunna få avkastning på de pengar som satsats. Användarens ”belöning” har alltid varit tänkt att
vara centrerad kring självförverkligande och inte kring ekonomisk avkastning. Således avfärdades idén
om eventuell avkastning på de pengar som satsats.
5.3.2.2 Offentliggörande

En efterfrågad funktion av flertal användare var att kunna sätta mål tillsammans med andra personer,
eller på annat sätt skapa gemensamma mål. Detta skulle tekniskt kunna appliceras dels genom att lägga
till ett frivilligt svarsfält i målskapandeenkäten där användaren kan bjuda in andra registrerade
användare till att ha samma mål eller löfte. På samma sätt som en kontrollperson kan väljas bland
användare sparade i databasen kan användare väljas som skulle få en förfrågan skickad till sig om de
vill skapa samma mål. Skulle den tillfrågade användaren välja att acceptera målet skulle den direkt
dirigeras till målskapandeformuläret på hemsidan där målet visas i samma format som utmanaren
använt sig av. Alltså samma satsade summa, samma ändamål vid brutet löfte, och samma
kontrollperson. Det skulle då bara vara att slutföra målskapandet genom att verifiera målet och betala
den summa utmanaren satt med ett integrerat API, Stripe. I en betaversion skulle båda användarna i
detta skede ha varsitt identiskt mål men de skulle inte vara sammanlänkade ytterligare. Ytterligare
vidareutveckling kan sedan göras då målen länkas och flaggas som ett gemensamt mål för båda
användarna under sin profil och under rubriken ”Aktiva mål”.
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På liknande vis kan även den efterfrågade funktionen att kunna utmana andra användare
implementeras. Användaren skulle då kunna identifiera en sektion av hemsidan, förslagsvis längre ner
på startsidan, där hen kan klicka för att utmana en vän. Användaren tas då till ett förenklat formulär
likt det vid ett eget målskapande. Användaren får fylla i målets rubrik, beskrivande text, deadline och
summa satsade pengar men nu även välja en annan registrerad användare, alternativt en e-postadress
till en oregistrerad användare, vilken hen väljer att utmana. Likt processen där det skulle kunna skapas
gemensamma mål skickas nu en förfrågan till den valde användaren och hen får välja att acceptera
eller avböja. Vid accepterande sker nästa steg precis som för skapandet av gemensamma mål.
5.3.2.3 Påminnelser

Användartestets återkoppling kring förbättringsområden för användningen av påminnelser
centrerades huvudsakligen kring två aspekter. För det första önskade flertalet testpersoner att de själva
kunde önska frekvens och tidpunkt för påminnelserna. För det andra att de kunde välja via vilket
forum de skulle få påminnelserna. Hur dessa två funktioner skulle utvecklas i praktiken är något som
inte studerades under den avsatta tiden för kodning. Instinktivt kan en möjlighet tänkas vara att förfina
användningen av den redan implementerade modulen Flask_Mail. En möjligen simplifierad och
ineffektiv lösning skulle vara att initiera 24 parallella så kallade schemaläggare (eng. schedulers) (likt
APScheduler som används för att skicka de nuvarande påminnelserna), eller en schemaläggare med
24 utskick, vilka samtliga filtrerar sina utskick endast till de användare som förutom att ha efterfrågat
påminnelser har ett unikt id matchande med exakt den timmens utskick. Generella tanken skulle vara
att hitta en lösning där användaren initialt kunde välja vilken timme hen vill ha påminnelsen.
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6. Slutsats
Sett till litteraturstudien och användartestets enkätintervjuer finns det goda skäl till att
implementationen och användandet av att funktionerna monetärt incitament, påminnelser och
offentliggörande sammantaget bidrar till att fler användare klarar sina mål.
I denna studie ansåg testpersonerna att påminnelser har störst betydelse. Påminnelsers betydelse visas
även av tidigare studier som berör teknisk implementation av påminnelser, b.la den av Fanning et al.
som resulterade i positiv effekt gällande mängd av utövad fysisk aktivitet (Fanning, Mullen and
McAuley, 2012).
Utifrån svaren i studien så måste troligtvis det monetära incitamentet ökas för att bli ett mer
betydelsefullt incitament. Ett exempel på när ett större belopp har gett effekt är studien av Elliott and
Tighe vid Dartmouth College (Elliott and Tighe, 1968). I vidare studier bör även antalet individer som
målet offentliggörs för studeras och huruvida deras kontroll av målet säkerställs i webbapplikationen.
Vidare studier bör således höja insatsen av det monetära incitamentet och studera vidare hur
kontrollpersoners engagemang i målet kan säkerställas med en webbapplikation. Förändringar kring
påminnelser i framtida studier bör vara att integrera olika lösningar såsom tidpunkt och medium för
att skräddarsy dessa åt användaren. Det kan även vara intressant att i en studie ställa de olika
funktionerna mot varandra då denna studie endast berört funktionernas gemensamma påverkan som
helhet.
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1. Inledning
1.1 Verksamhetsbeskrivning
”Lova.nu” är en webbapplikation där användare kan skapa mål med insats i form av pengar. Tanken
är att målen ska gå att delas med vänner. Om målen uppfylls får användaren tillbaka sina pengar men
om de inte uppfylls går pengarna istället till en välgörenhetsorganisation. Vi ser att det finns behov,
fördelar, och en marknad för applikationen, vilket beskrivs i NABC-analysen nedan.

1.2 NABC-analys
1.2.1 Need
Tjänsten riktar sig till två olika grupper med två olika behov. Den första gruppen består av vuxna
människor i Sverige som behöver mer motivation i sin vardag för att uppfylla ett bestämt mål. Målet
kan variera inom olika kategorier, exempelvis personlig utveckling och hälsa. Ett exempel är en
person som vill börja träna mer i sin vardag och lovar att löpträna minst tre gånger varje vecka.
Enligt Maslows behovstrappa behöver en människas grundläggande fysiologiska behov och trygghet
vara uppfyllda innan de övre nivåerna, vilka vår tjänst riktar sig mot, kan uppfyllas.
Självförverkligande uppfylls när man sätter ett mål för att förbättra en vald aspekt i sitt liv.
Självkänsla uppfylls för kunden i samband med det sociala stödet som erhålles på vägen till målet
och uppfyllandet av målet. Vid misslyckande av ett uppsatt mål kan den mista självkänslan istället
uppvägas av att man har donerat till en välgörenhetsorganisation (Aroseus, 2013).
Den andra användargruppen som tjänsten riktar sig mot är de som vill använda tjänsten för något
mer lättsamt. Löftet som ges är då primärt inte för att uppnå ett särskilt mål och tjänsten blir snarare
en rolig funktion. Löftet får då en större seriositet än om det bara skulle ske muntligt. Denna
gruppens behov går under den tredje kategorin i Maslows behovstrappa, gemenskap. Med en kul
aktivitet stärks gemenskapen.
1.2.2 Approach
Vår tjänst är utformad för att hjälpa människor att hålla vad de lovar. Tjänsten kan figurera som en
rolig utmaning vänner emellan eller som ett hjälpmedel till att fortsätta arbeta mot sina
livsförändrande mål. Den huvudsakliga funktionen i tjänsten är att kunden lovar bort en mängd
pengar som denne endast får tillbaka om löftet uppfylls. Mer specifikt så får användaren satsa en
valfri summa pengar på att det avlagda löftet kommer att infrias och i samband med det bestämma
en avslutande tidshorisont. Om användaren skulle bryta sitt löfte förlorar denne pengarna, som
istället skänks vidare till välgörenhet. Chansen ökar att hålla ett löfte markant om personen i fråga
dels delar med sig av löftet till andra människor, samt om det finns pengar på spel (Ayres, 2010)
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(Sköld, 2017). Eftersom vår tjänst inkorporerar båda dessa faktorer motiveras användaren till att
fullfölja sitt åtagande.
1.2.3 Benefit
Det kan vara enkelt att lova något, men utmaningen ligger ofta i att uppnå det löftet. Vår tjänst
erbjuder ett verktyg för att löften ska återfå sin mening. Att inte hålla sina löften har oftast ingen
riktig baksida men vår tjänst skapar ökat incitament för att hålla dessa. I vår tjänst kostar det att
misslyckas vilket ökar motivationen och disciplinen hos användaren. En fördel med tjänsten är att
den skapar en social gemenskap kring att uppnå mål då de kan delas med vänner. Att formulera sina
mål och dela med vänner ökar sannolikheten för att uppfylla målen med 33 procent (Dominican
University of California, no date).
Kostnaden som uppstår när målen inte uppfylls består dels av insatsen men även det sociala stigmat
av att inte stå för sitt ord. Detta medför mer motivation för användaren att uppnå sina mål. Den
sociala gemenskapen som vår tjänst medför kan även bidra till stöd från andra. Vår tjänst är inte bara
ett verktyg för att nå större och tuffare mål, tjänsten finns också till för att sätta upp mindre och
roliga mål. Vänner kan tillsammans sätta upp mål med en insats i form av pengar, en underhållande
och social aktivitet. En ytterligare fördel är att användandet av vår tjänst samtidigt bidrar till
välgörenhet.
1.2.4 Competition
En tydlig konkurrent är den australiensiska tjänsten PromiseOrPay.com som är en hemsida med ett
liknande syfte. När sidan öppnas så möts kunden av en grönblå bakgrund med meningen ”I promise
to ___________ or pay $_____ to Charity” där användaren ska fylla i sina löften och summan
avsedd att skänkas till välgörenhet vid brutet löfte. Om användaren håller sitt löfte så betalas inga
pengar till välgörenhet såvida inte personen i fråga har så kallade "supporters”. De lovar istället att
skänka pengar till välgörenhet om användaren håller sitt löfte. På så sätt skapas enligt PromiseOrPay
ännu ett incitament till att klara löftet. PromiseOrPay ger även företag möjligheten att genomföra en
skräddarsydd löfteskampanj för att få sina anställda att avlägga löften till positiva ändamål. Enligt
PromiseOrPay får ett sådant initiativ företaget att upprätthålla så kallad ”Corporate Social
Responsibility”. Tjänsten har samarbeten med välgörenhetsorganisationer inom olika kategorier.
PromiseOrPay är även aktiva på flertalet sociala medier. PromiseOrPay marknadsför sin
organisation som välgörande och således inte som en vadslagningssida. I sin marknadsföring
använder företaget bilder som uppmanar användarna att skapa löften som gör gott för sig själva, så
som att träna mer eller att studera tre timmar om dagen (PromiseOrPay, no date).
En motsvarande konkurrent likt PromiseOrPay tycks inte finnas på den svenska marknaden.
Däremot finns en tydlig marknad för klassisk vadslagning med ledande aktörer som Svenska spel
och ATG. De stod 2017 för 40 respektive 18 procent av den reglerade spelmarknaden enligt
Folkhälsomyndigheten (Folkhälsomyndigheten, 2019). Detta är en marknad som stadigt växt de
senaste 20 åren. Dock ses inte dessa spelbolag som slagkraftiga konkurrenter eftersom de riktar sig
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till en målgrupp som är ute efter att generera vinst på sitt vadslagande. Vårt koncept riktar sig
snarare till en målgrupp som vill öka sin motivation och inspireras till att hålla sina löften. I
spelverksamhet går förlusterna vanligtvis direkt till spelbolaget medan vår tjänst erbjuder
möjligheten att välja ett välgörande ändamål som potentiell mottagare av pengarna
(Folkhälsomyndigheten, no date).

2. Omvärldsanalys
2.1 PESTEL-analys
2.1.1 Politiska faktorer
Sverige är ett land med hårda spel- och lotterilagar och ett nyligen avskaffat spelmonopol. Sedan
årsskiftet gäller, istället för att endast staten får utföra spelverksamhet, att man nu kan ansöka om
licenser för det. Dessa licenser har många krav och lagar som omfattar dem. Det finns sex olika
spelformer som kräver licens; lotterier, kasinospel, vadhållning, bingo, spelautomater och kortspel i
turneringsform. Verksamheten som bedrivs på hemsidan skulle kunna ses som en form av
vadhållning, detta är dock inte fallet. Enligt spelinspektionens föreskrifter och lagar för spel i Sverige
så hamnar inte formen av målsättning och vad/lovande som utförs under de gällande regler som
kräver att spellicens skulle krävas. Spelverksamhet som inte har någon vinst kan inte krävas på licens,
detta eftersom vinsterna måste vara över en viss gräns för att behöva licens (Spelinspektionen,
2018).
2.1.2 Ekonomiska faktorer
Enligt statistik från FRII (Frivilligaorganisationersnas insamlingsråd), i samarbete med
revisionsföretaget PwC (Öhrings PricewaterhouseCoopers AB), så ökar svenskarnas givande varje
år. Hela 8,74 miljarder kronor uppgick givandet till under 2017, en ökning med 420 miljoner kronor
(5%) från föregående år. I denna ökning består till största del ökningen av givande från allmänheten
och testamenten. Svenskarnas vilja att ge till välgörenhet är alltså ökande, och detta i en konstant
takt, sedan 2006 har givandet ökat varje år. Man kan även se att under de lågkonjunkturer som
inträffat sedan 2006 har även då givandet ökat trots minskad ekonomisk stabilitet. Man kan även
spekulera kring att tsunamikatastrofen i december 2004, där många svenskar drabbades, kan ha gjort
att givandet ökade 2005 på ett temporärt vis (FRII, 2017).
2.1.3 Sociokulturella faktorer
Precis som nämnt ovan ökar svenskarnas givandevilja stadigt och tendenser på att detta skulle
förändras har inte visat sig. Ett exempel på hur välgörenhet har blivit en självklarhet för många är
olika utmaningar, till exempel ”#icebucketchallenge” som gick ut på att sprida kunskap om
sjukdomen ALS men även få in välgörenhet till ändamålet. Ett annat exempel på sociokulturella
faktorer som kan spela in är alla olika välgörenhetsutmaningar, en vanlig där man donerar för varje
”like” eller kommentar på ett inlägg på Facebook. Välgörenhet ses i Sverige som något man bör göra
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eftersom att kunskapen om hur mycket bättre vi har det än i många andra länder är stor.
(Pressgrove, Mckeever and Jang, 2018)
2.1.4 Teknologiska faktorer
Facebook, som nämnt ovan, är en spridare för många olika utmaningar vilka ibland sprids som
löpeld över internet. Möjligheten att kunna dela med sig av vad man gör och ska göra har aldrig varit
enklare, enligt statistik från Internetstiftelsen så uppgick användandet av sociala medier i Sverige till
83%. Vilket är en ökning av två procentenheter från föregående år. Ökningen av totala användandet
är mindre än den dagliga användningen av sociala medier vilken ökat från 56% till 63%. Statistiken
som tagits fram visar även att allt fler kopplar upp sig till internet i Sverige, unga är
överrepresenterade och många av de statistiska staplarna närmar sig 100 procent. Även de äldre
generationerna tar sig till internet i snabb fart, år 2018 som statistiken sammanställdes så hade lika
många 40-talister internet i sina telefoner som 70-talister hade för 6 år sedan. Bland sociala medier
ökar Instagram snabbast men Facebook är alltjämt störst (76%), dock sjunker användandet dagligen
bland unga medan det ökar bland äldre generationer. Av Facebooks diverse olika funktioner är det
dock endast Messenger som inte minskar, medans exempelvis andelen som skriver egna inlägg
sjunkit 11 procentenheter på endast ett år från 2017 till 2018 (Davidsson, Matti and Mandre, 2018).
2.1.5 Ekologiska faktorer
Det är ett uppenbart faktum att världen och dess befolkning rör sig i en sådan riktning att
miljömedvetenheten i allt tilltagande takt växer sig större. Detta är ett globalt fenomen som även har
stort genomslag i Sverige. Konkret beskrivet kan det konstateras att 86 procent av svenskarna tycker
att det är viktigt att det sätts in samhällsåtgärder mot klimatförändringen och allt fler svenskar (78%)
tror att de själva kan bromsa klimatförändringen. 70% av svenskarna kan dessutom tänka sig att
betala mer för en vara eller tjänst om de vet att företaget som producerar den arbetar för att
begränsa klimatförändringen (Naturvårdsverket, 2018). Det är även ett faktum att den svenska
konsumtionen inom livsmedelskategorin kött minskar och har minskat sedan 2016 (Jordbruksverket,
2018). Utrikesflygresorna som svensken gör har ökat stadigt sedan början av 90-talet
(Naturvårdsverket, 2019).
2.1.6 Legala faktorer
Som nämnt ovan bland de politiska faktorerna är spel och lotteri i Sverige strikt reglerat. På grund av
staters skilda spel-, betting- och lotterilagar är det komplicerat för ett internationellt företag på denna
marknad eftersom det krävs licenser och omställningar till staternas olika regleringar. Därav
underlättar det för ett företag som endast är verksamt nationellt eftersom de råder endast under en
legal miljö (Spelinspektionen, 2018)(Spelinspektionen, 2018).
I samband med att spelmonopolet i Sverige upplöstes så har även lagstiftningen kring hur man får
marknadsföra betting på stramats åt rejält. De spelbolag som finns på den svenska marknaden måste
nu förhålla sig till det licensavtal man nu ska verka under. Därför kan större krav ställas på hur
5

Version R1

2019-03-27

aggressiva spelbolagen får vara i sin marknadsföring genom lagstiftning. Spelbolag måste
marknadsföra spel på måttfullt vis och just detta täcks i den nya spellagen från 2018. Utöver
spellagen så finns den mer omfattande Marknadsföringslagen, denna har syftet att motverka
vilseledande och aggressiv marknadsföring. (Regeringskansliet, 2008; Folkhälsomyndigheten, 2018)
EU har under de senaste åren undersökt hur man kan införa hårdare lagstiftning kring upphovsrätt
på internet. Något som de senaste åren har fått stor kritik eftersom vissa delar av den lagstiftning
som så sent som 2019 röstades igenom i EU har en del oförutsedda resultat. Den största kritiken
som riktats mot det nya lagförslaget har varit mot artikel 11 och 13. Artikel 11 som i korthet burkar
kallas för ”länkskatten”. Artikel 13 som går ut på att webbplatser av alla slag behöver implementera
någon form av filter för att stoppa att upphovsrättsskyddat material läggs upp.(Björkman, 2019)

2.2 Porters femkraftsmodell
Porters femkraftsmodell är en omvärldsanalys som analyserar mikrofaktorerna konkurrenter, nya
aktörer, kundernas makt, leverantörernas makt och substituerande varor. (Will Kenton, 2019)
2.2.1 Konkurrenter
En befintlig konkurrent är den australienska sidan promiseorpay.com där användaren får likt Lova.nu
får lägga ett löfte och om det löftet bryts får man donera en vald summa pengar till en vald
välgörenhet. Användaren kan även visa upp sitt löfte på sidan och få stöd av andra användare som
donerar pengar till vald välgörenhet om målet uppfylls. PromiseOrPay lanserades 2014 men inga
konkreta siffror hittades för att determinera deras storlek. (PromiseOrPay, no date)
En annan befintlig konkurrent är den amerikanska sidan stickk.com som fungerar som PromiseOrPay
med vissa skillnader. På StickK kan användaren välja mellan att pengarna ska gå till välgörenhet,
”anti-välgörenhet” (dvs en organisation man inte stödjer), en kompis eller StickK själva. Man kan
även offentliggöra sitt löfte på sidan men andra användare kan inte stödja med ytterligare
donationer. På StickK kan användaren även likt Lova.nu välja en kontrollperson som får bestämma
om en uppfyllt löftet eller ej. StickK lanserades i januari 2008 och anger att de i mars 2019 hanterat
över 440 000 löften (stickK, no date).
Båda dessa sidor poserar ett ganska stort hot då de är väl etablerade och har en större kundbas. Att
de är på engelska leder dessutom till att de lockar fler internationella användare samt att de får en
större community som är en väsentlig del för hur effektivt incitamentet om offentliggörandet
fungerar. Dock tycks det i nuläget inte finnas en motsvarande konkurrent på den svenska
marknaden.
2.2.2 Nya aktörer
För att starta upp en liknande tjänst krävs inget större kapital där kostnaderna främst är löpande.
Däremot för att tjänsten ska vara konkurrenskraftig och välutvecklad behövs flertalet kompetenser
inom framförallt mjukvara men även bl.a. beteendevetenskap. Vidare behöver sidan marknadsföras
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på rätt sätt, vilket kräver ytterligare kompetens men även finansiering för att genomföra. Dessa
kostnader kan dock ses som relativt små jämfört med andra branscher och risken för att nya aktörer
ger sig in på marknaden är därmed stor.
2.2.3 Kunder
Tjänsten Lova.nu kommer initialt rikta sig till svenska privatpersoner som potentiella användare,
vilka också kommer vara våra kunder.
Som tidigare nämnt ses inga direkta konkurrenter på den svenska marknaden. Detta speglar negativt
på användares förhandlingsstyrka eftersom de inte enkelt kan byta till en annan tjänst med samma
funktion vid missnöje. Alternativet blir således att helt sluta använda en tjänst av Lova.nus karaktär.
Dock är det en simpel procedur för Lova.nus användare då tjänsten saknar bindningskostnader och
medlemsavgifter.
Med en låg rörlig kostnad som användaren endast tvingas betala då hen bryter ett satt löfte når
Lova.nus tjänst ut till en bred odifferentierad publik där priskänslighet spelar smärre roll. Vid
potentiellt genomslag av en sådan tjänst med låg användartröskel kan en bred bas av användare
tänkas etableras. Den enskilde användarens påverkningsmöjligheter blir då låg och Lova.nu bör inte
rätta sig efter enskilda användares begär.
Positiv användarupplevelse från Lova.nus funktionaliteter ”delade mål” och ”stödjandet av andras
mål” är starkt beroende av aktiva befintliga användare. De som användare får i denna aspekt en
mervärdesroll för hela tjänsten och på grund av detta ökar även deras förhandlingsstyrka. Lova.nu
levererar inte en tjänst mot kund, utan med kund.
Sammanfattningsvis anses den enskilde användarens påverkningsmöjligheter och förhandlingsstyrka
som låg. Däremot får användarna som helhet betraktade större förhandlingsstyrka just eftersom
Lova.nus tjänst är så pass användarberoende i ren kvantitativ- såväl som nöjdhetsaspekt. Viktigt blir
således att lyssna till den större massans behov och åsikter, inte möta varje enskild användare.
2.2.4 Leverantörer
Som tjänstens leverantörer kan två typer av aktörer belysas. En av dessa är Stripe, som är en
leverantör av betalningslösningar. Stripe erhåller färdig programvara för betalningar i
webbapplikationer och denna kommer att integreras i tjänsten Lova.nu. Det finns idag många
liknande leverantörer på marknaden som konkurrerar mot varandra, exempelvis Paypal eller IZettle.
Det gör att marknaden är prispressad och Stripe får inte någon monopolistisk fördel.
Både Stripe och övriga leverantörer av denna typ av tjänst har programvara som är lätt att integrera i
webbapplikationen. Det gör att leverantören av denna typ av tjänst är lätt att byta ut. Att byta ut
denna typ av tjänst involverar fortfarande en liten del arbete kring kodning och en övergångsperiod,
där två tjänster behöver vara aktiva för att inte tappa kunders inkommande betalningar. Vi anser
fortfarande att denna leverantör besitter något större övertag i eventuella förhandlingar.
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En annan typ av leverantör är de välgörenhetsorganisationer som användare kan välja att skänka
pengar till. Samarbete med välgörenhetsorganisationer anses vara ömsesidig eftersom båda parter
gärna ser att pengar skänks. Det finns många olika välgörenhetsorganisationer som levererar olika
typer av välgörenhet. Dessa organisationer kommer till viss del att marknadsföras vi tjänsten vilket
gör att övertaget kommer ligga hos oss på Lova.nu vid eventuella förhandlingar.
2.2.5 Substitut
Det finns en stor mängd substitut till tjänsten Lova.nu. För den ena delen av vår målgrupp, att sätta
upp och hålla sina mål, så finns det en stor mängd applikationer, framförallt inom området hälsa. Ett
tydligt exempel på det är Samsung Health som hjälper användaren att sätta upp sina mål, kontrollera
och hålla dessa. Skillnaden mellan Samsung Health och Lova.nu är framförallt Samsungs avsaknad
av pengaincitamentet, vilket är Lova.nus flaggskepp. Dock har Samsung övertaget att deras
hälsofunktion finns inkorporerad i alla deras (senaste) telefoner, vilket skapar incitament för
kunderna att använda deras applikation istället för Lova.nu (Samsung, no date).
Inom löftesaspekten, den mer lättsamma delen av målgruppen, så finns det inga klara onlinesubstitut
till vår tjänst. Dock finns det självklara, att lova sin vän något via meddelandetjänsterna som de
själva redan använder, exempelvis Facebook Messenger och SMS. Denna typ av löftesskapande blir
således kontraktsliknande men saknar det tydliga pengaincitamentet. Självklart kan
pengaincitamentet införas på egen hand i form av applikationer som Swish eller PayPal, skillnaden
från vår tjänst är alltså att betalningsfunktionen inte är integrerad som en viktig del av
löftesskapandet.
Det finns även möjlighet att både sätta upp löften och mål samt att hålla dessa utan att använda
teknik. Ett exempel på detta är en muntlig överenskommelse med någon där du själv kan ge bort
pengar, få påminnelser och offentliggöra ditt löfte. Lova.nu siktar på att ta marknadsandelar ifrån
dessa typer av löften eller mål via sin digitaliserade lösning.

2.3 SWOT-analys
2.3.1 Styrkor
Tjänstens styrkor kan ses i flera olika aspekter, först och främst gällande konkurrenter så finns inga
tydliga på den svenska marknaden. Istället finns den australienska tjänsten PromiseOrPay.com som
inte sträcker sig in för att konkurrera på den svenska marknaden. Klassiska
vadslagningsverksamheter så som Svenska Spel skulle kunna ses som konkurrenter men eftersom de
riktar sig till en helt annan målgrupp så är de inte en slagkraftig konkurrent.
Virala trender gällande välgörenhet sprids konstant på sociala medier där ”ALS
#icebucketchallenge” är en av de mest namnkunniga. En annan styrka för tjänsten är att
internetanvändandet i Sverige ständigt rör sig upp mot 100 procent där de unga ligger i de högsta
percentilerna på många plan.
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Ytterligare aspekt där tjänsten bör ses ha en styrka är svenskars vilja att ge till verksamhet, något som
ökat varje år sedan 2005 och inte verkar visa tendenser på att sakta ner.
En annan styrka är att Lova.nu erbjuder två typer av tjänster. Ett lättsamt brukande där kunden kan
använda tjänsten för att faktakolla en vän. Tjänsten kan även användas mer seriöst för att uppfylla
mål. Det är även en styrka att tjänsten erbjuder olika hjälpmedel som ökar chanserna för användare
att nå sina mål.
2.3.2 Svagheter
Bland de olika tendenser som är en svaghet för vår tjänst kan man se att sätten man använder
Facebook ändras, färre svenskar använder Facebook för att skriva och dela inlägg. Att nå ut till
potentiella användare och få dem att förstå varför man bör använda vår tjänst kan ses som en annan
svaghet. Att få en användare att faktiskt lägga in pengar som en sorts deposition för att göra det de
anger kan ha en viss tröskel i form av för få incitament. Om en tjänst kräver förklaring så försvagas
möjligheter bland potentiella kunder som eventuellt inte förstår meningen med tjänsten.
2.3.3 Möjligheter
Det ökande givandet i Sverige fortsätter år efter år och ligger ständigt på nya rekordnivåer, det är
något som ger möjligheter till nya sätt att ge på. Samtidigt har viljan att slå ett slag för miljön ökat
vilket innebär att donationer till välgörenheter som jobbar för miljön dessutom ökar. Om man ger
till välgörenhet kan man då göra det via tjänsten samtidigt som man kan bli sporrad till att utföra
saker som man vill uppnå. Även om man då inte klarar sitt mål så kommer man oavsett ha gett till
välgörenhet. Chansen att vår tjänst skapar en positiv stämning till att uppnå mål samtidigt som den
ses som en välgörande tjänst skulle ge den ett starkt varumärke.
En stor möjlighet för Lova.nu är dessutom den ökade användningen av teknologi samt sociala
medier i Sverige. Detta tillsammans med den ökade viljan att donera pengar till välgörenhet, viljan att
förbättra sin miljöpåverkan leder till att Lova.nu blir en mycket intressant tjänst för svenskar som
söker någon form av personlig utveckling och vill dela med sig av det på sociala medier.
Lova.nu har i nuläget inte så mycket press från intressenter. Kunderna består av privatpersoner som
enskilda inte har någon större makt eller påverkan på Lova.nu. Leverantörerna är delvis Stripe för
betalning som enkelt kan bytas ut och de kan därmed inte ställa några större krav på oss, samt de
välgörenhetsorganisationerna Lova.nu samarbetar med tjänar på marknadsföringen samt pengarna
de får in medan Lova.nu enkelt kan välja in fler välgörenhetsorganisationer att samarbeta med. Sett
till konkurrenter finns de endast i Australien och USA vilket ger Lova.nu ett
Eftersom de enda konkurrenterna på världsmarknaden finns i Australien och USA finns möjligheter
för expansion till andra europeiska länder.

9

Version R1

2019-03-27

2.3.4 Hot
Att spelbolag med stora plattformar och djupa fickor ser tjänsten och möjligheten att tjäna etiska
poäng skulle kunna vara ett hot. En ny marknad där nya aktörer kan komma från olika håll är
givetvis ett hot till verksamheten. Att starta upp en liknande tjänst kräver heller inte heller något
stort kapital vilket gör att sannolikheten att en konkurrent försöker utmana ökar.
Ett annat hot är minskad ekonomisk frihet i Sverige. En lågkonjunktur som slog hårdare än de
senaste årens finanskriser hade minskat incitamenten till att över huvud taget använda vår tjänst.
Fortsatt minskad vilja att dela och skriva egna inlägg på diverse sociala medier som uppvisas på
Facebook är ett hot mot vår verksamhet. Spridningen av vår produkt skulle tappa gratis
marknadsföring genom dessa potentiella delningar och hade behövts ersättas med betald
marknadsföring.
Ett ytterligare hot är de oklarheter som gäller kring EU:s nya upprättshovslagar som gäller för alla
former av webbplatser. Eventuella länkdelningsskatter kan påverka förmågan eller viljan att tillåta
vissa sorters länkdelning på bland annat Facebook.
Individens ensamma förhandlingsstyrka gentemot hemsidan är inte särdeles stor. Eftersom att det
inte finns någon direkt konkurrent att byta till så är det enda alternativet att helt enkelt sluta använda
hemsidan. Det finns däremot många konkurrenter inom mindre segment, som till exempel
Viktväktarna. Detta är ett hot mot tjänsten att utbudet av många mindre mer segmentfokuserade
tjänster kan fungera som ett substitut till Lova.nu.
En stor del svenskar uppger att de kunnat tänka sig att byta sina egna levnadsvanor för att minska
sin klimatpåverkan. Ett exempel på detta är köttkonsumtionen som i Sverige minskat sedan 2016.
Detta skulle individen kunna se som ett exempel av att man inte behöver en måltjänst eftersom att
man ser det som att man kan uppnå mål utan den.

3. Marknadsstrategi
3.1 Spridningsmedel
För att se till att tjänsten sprider sig bland potentiella kunder ska Lova.nu aktivt arbeta med
marknadsföring via affischer samt flygblad på gym och andra relevanta platser. För att den tänkta
kundgruppen ska bli tilltalad kommer reklamen justeras beroende på var den används. Reklamen ska
leda till att kunderna förstår vilka fördelar det finns med att använda vår tjänst.
En plan för annonsering på relevanta sociala medier kommer upprättas som ett sätt att utföra viral
marknadsföring, även kallad för ”mun-till-mun”, då användandet av Lova.nu bidrar till just viral
marknadsföring. Kan en dela sina mål en satt upp på sociala medier så bidrar det till gratis
marknadsföring för Lova.nu:s del som enligt principen om viral marknadsföring får en exponentiell
effekt (Kozinets et al., 2010).
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3.2 Kostnad
Kostnaden för denna marknadsföring kommer bestå av en viss rörlig kostnad för produktion av
affischer och flygblad men den större kostnaden är den tid som läggs ned. Dels ska tid läggas för
utformning samt distribuering av den fysiska reklamen och dels ska tid läggas vid den digitala
marknadsföringen.
I detta fall medför applikationen i sig en hel del marknadsföring och därmed behövs det inte lika
mycket pengar i marknadsföringen av tjänsten, mestadels i det tidiga stadiet för att få en grund.
Snarare bör tiden och pengarna läggas på underhållning av applikationen.

4. Segmentering, målgrupp och positionering
4.1 Segmentering
Det har valts tre parametrar att segmentera kring, nationalitet, användningssyfte och ålder. De olika
segmenten är av olika storlek. Vi begränsar marknaden på parametern nationalitet till människor
med svensk nationalitet och övriga nationaliteter. Segmentet användningssyfte begränsas dels till
människor som vill nå sina mål och bli stöttade längs vägen och dels människor som vill använda
tjänsten i syftet att slå vad med andra användare och ha ett mer ”lättsamt” syfte med applikationen.
När ett mål sätts upp via tjänsten i ett mer ”lättsamt” syfte kommer motivationen inte vara
densamma och användaren vill troligtvis ha andra funktioner. Ålder segmenteras i två delar, vuxna
och barn, där vuxna avses att vara personer över 18 år. Segmenteringen genererar därmed åtta olika
grupper.
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuxna svenskar som använder tjänster för att nå sina mål och bli stöttade längs vägen
Svenska barn som använder tjänsten mer lättsamt och för att sätta löften
Vuxna med internationell nationalitet som använder tjänsten för att nå sina mål och bli
stöttade längs vägen
Barn med övriga nationaliteter som använder tjänsten för att nå sina mål och bli stöttade
längs vägen
Vuxna med övriga nationaliteter som använder tjänsten mer lättsamt för att sätta löften
Barn med övriga nationaliteter som använder tjänsten mer lättsamt för att sätta löften
Barn med svensk nationalitet som använder tjänsten för att nå sina mål och bli stöttade längs
vägen
Vuxna svenskar som använder tjänsten mer lättsamt och för att sätta löften

4.2 Målgrupp
Då det tidigare har konstaterats att tjänsten riktar in sig på två grupper med olika behov så bestäms
målgrupperna efter detta. Efter att det har konstaterats att det finns luckor på den svenska
marknaden för vuxna människor som behöver mer motivation i sin vardag för att uppfylla sina mål
samt för vuxna som vill använda tjänsten för att avlägga löften på ett något mer lättsamt vis.
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Bakgrunden till konstaterandet utgår ifrån att tjänsten PromiseOrPay.com i Australien existerar,
samtidigt som att vi inte kan påvisa väsentliga demografiska skillnader mellan den australiensiska
befolkningen och den svenska och således antas ett behov även bland den svenska befolkningen.
Bakgrunden till den andra gruppen är att det i Sverige finns en stor marknad för klassisk vadslagning
mellan aktör och privatperson, men inte för privatpersoner sinsemellan. En annan anledning till att
tjänsten positionerar sig mot den svenska befolkningen är att tjänsten är tänkt att vara på svenskt
språk för att distansera sig från konkurrenter och underlätta för den svenska användaren. Det har
också gjorts klart att webbtjänsten inriktar sig till vuxna personer över arton år, på grund av det
etiska perspektivet att barn och ungdomar inte ska kunna ”spela bort” sina pengar via tjänsten. Det
kan även vara juridiskt problematiskt att utveckla en tjänst som angränsar till hasardspel och riktar in
sig på ungdomar. Ytterligare en anledning till valet av vuxna personer är att de generellt har större
kapital än ungdomar och kan spendera mer pengar i vår tjänst.

4.3 Positionering
Tjänsten ska positionera sig på en marknad utan större konkurrens. Eftersom det inte finns några
huvudkonkurrenter på den svenska marknaden så ska tjänsten vara på språket svenska. Detta får
tjänsten att skilja sig från huvudkonkurrenten PromiseOrPay.com vilket öppnar ett hål i marknaden
för tjänsten att utnyttja. Då vår tjänst riktar sig till svensktalande så ska den marknadsföras främst
nationellt. Då vår huvudkonkurrent också saknar funktionen att pantsätta sina pengar så att de går
till en vän om ett löfte bryts så ska vår webbapplikation inneha den för att ha ensamrätt på
målgruppen för de mer lättsamma löftena som avläggs privatpersoner sinsemellan. Att tjänsten riktar
sig mot alla vuxna ger möjlighet att alla typer av löften som kopplas till ålder är möjliga, exempelvis
löften som rör en person i student-, arbets- eller pensionärslivet. Detta ger möjlighet för tjänsten att
hålla sig allmän och välkomna alla typer av avlagda löften. Tjänsten ska fokusera lika mycket på de
målinriktade löftena såväl som de lättsamma, tävlingsinriktade löftena för att skapa jämlik attraktion
från de bägge segmenten i marknaden och således inte bli sedd som en tjänst avsedd för antingen
det ena eller det andra.

5. Marknadsmix
5.1 Produkt
Produkten som valts att lanseras för att nå målgruppen och att tillgodose marknadens behov är
Lova.nu. Lova.nu är en webbapplikation med domännamnet .nu för att tydliggöra att produkten är
avsedd att användas för den svenska marknaden där ”lova nu” blir den mening som knyter ihop
webbapplikationens syfte, att ge löften, och domännamnet, nu, på ett sätt som är avsett att tilltala
målgruppen och bidra till att hela webbsidan finns på målgruppens läppar i diskussion.
När användaren går in på webbapplikationen så ska det vara få knapptryck för att avlägga ett löfte.
Användaren ska välja sitt löfte, pantsätta pengarna via en betalningslösning som är smidig och som
användaren är van vid. Det ska vara simpelt och intuitivt för användaren att välja var ens pengar ska
gå till vid ett brutet löfte, oavsett om det är en välgörenhetsorganisation eller en person som
användaren väljer. Att användaren har full kontroll över var pengarna ska gå vid ett brutet löfte är av
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yttersta vikt så att användaren blir lockad av att välja tjänsten. Användaren ska även ha möjlighet att
få påminnelser för att ha större möjlighet att påminnas om målet/löftet som hen har lagt upp samt
att kunna offentliggöra sitt mål och vägen mot detsamma. Offentliggörandet ska bidra till att
användaren får ”press” på sig att klara sina mål och även bidra till att marknadsföra lova.nu och
locka andra användare till tjänsten.
Webbapplikationen Lova.nu är modern och fungerar i smartphones såväl som datorer och
surfplattor så att användaren i vår målgrupp ska kunna nå sina mål oavsett vilken enhet som den
använder i sin vardag. Lättillgänglighet ska vara prioriterat för våra användare så att konkurrenter
inte gynnas. Lova.nu ska vara tydligt profilerat mot det svenska språket och den svenska kulturen.
Kärnprodukten för tjänsten är att lägga ett löfte eller skapa ett mål. Den verkliga produkten är
Lova.nu som tillhandahåller ytterligare stödfunktioner för användaren med påminnelser,
offentliggörande och sätta pengar på sitt mål för att hjälpa kunden på vägen mot målet. Funktionen
att vid misslyckande av ett mål så doneras insatsen till välgörenhet, är en viktig egenskap för vår
verkliga produkt. Tanken för den verkliga produkten är att väcka en inspirerande känsla hos kunden
med avseende på design och paketering för att uppmuntra kunden till att använda Lova.nu och lägga
ett löfte för att förbättra en aspekt i sitt liv. Den utökade produkten är inget som Lova.nu
tillhandahåller i nuläget, men det skapas potentiella eftermarknader inom exempelvis träning där vår
tjänst i framtiden kan planera att fånga upp dessa kunder genom samarbeten med gym eller butiker
med försäljning utav sportartiklar.

5.2 Pris
Det kommer vara gratis att lägga upp ett löfte på tjänsten. I samband med att ett mål sätts kommer
det finnas en synlig administrativavgift. Denna avgift kommer endast att tas ut då användaren bryter
sitt löfte och avgiften kan ses som ett pris för att få ta del av de tjänster som Lova.nu erbjuder.
Administrativavgift kommer att vara fast och oberoende av storleken på de satsade pengarna. T.ex.
Ett löfte på 100kr läggs. Om användaren då klarar sitt mål kommer hen att få tillbaka 100kr. Vid
avbrutet löfte kommer 90kr gå till valt mottagare och 10kr gå till företaget.
Inbetalning sker i samband med att ett löfte läggs och de pantsatta pengarna betalas tillbaka till
användare eller till vald mottagare när löftet är avslutat. Avgiften kommer att vara ca 10kr vilket bli
ett lågt pris i relation till det värde som måluppfyllnad kan skapa hos användare. Vi sätter medvetet
ett lågt pris för att snabbt penetrera marknaden. Svenska spels storfavorit stryktipset kostar en krona
per rad. En trisslott kostar 30kr. Lova.nu kommer därför att vara billigare än stryktipset vid fler än
tio rader och trisslotter.

5.3 Plats
Lova.nu kommer att vara en internettbaserad produkt och endast att finnas som en webbapplikation
och därmed ständigt vara tillgängligt för användare. Den kommer finnas på domänen www.lova.nu.
Kommunikationen till användare kommer att ske via webbapplikationen och via de påminnelser
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som kommer skickas till användarens telefon. Användare registrerar sig, skapar löften och betalar i
webbapplikationen.

5.4 Påverkan
För att Lova.nu ska kunna få den spridning den behöver måste marknadsföringen av den anpassas
för att potentiella kunder ska vilja använda tjänsten. Detta ska vi göra genom marknadsföring med
fokus på att klara sina mål, att få kunden att se vår tjänst som ett verktyg till att uppnå dem är
målbilden med vår marknadsföring. Positiva citat som peppar till att vilja utmana sig själv och ta tag i
mål man vill uppnå. Detta samtidigt som vi ska marknadsföra oss som en rolig tjänst man kan
utmana sina vänner på. Att få in båda dessa delar i marknadsföringen kan vara en utmaning. Detta
ska tacklas genom target marketing. Vår marknadsföring kommer ske på två olika sätt, dels via
“word-of-mouth" principen men även genom annonser på internet.
Annonserna kommer uppbyggas för att vara motiverande och inspirerande till att man ska klara mål.
Detta är viktigt för att tackla de svagheter som framkommer i SWOT-analysen. De ska vara enkla att
förstå så att den som ser annonsen genast ska förstå vad Lova.nu går ut på. Tydligheten i
annonserna som lägger fokus i att klara och uppnå mål ger potentiella kunder en snabb förståelse i
tjänstens funktion. Att man även i annonserna får med att pengarna dessutom går till välgörenhet
vid icke uppklarade mål ger dessutom kunden en tydlig känsla av att vårat varumärke kopplas till
välgörenhet och självuppfyllelse. I dessa ska även fakta om hur större sannolikheten att mål klaras
blir i teorin med vår tjänst.
Den andra delen av våran annonsering ska riktas som en kul grej man kan utmana sina vänner med,
de annonser med detta fokus ska istället fokusera på gemenskap och vänskap. Roliga utmaningar
som man kan skicka till sina vänner för att dem ska göra något. Dessa annonser ska inrikta sig på
diverse lättsammare sidor som till exempel “partykungen.se”.
“Word-of-mouth"-delen kommer ske genom att användare kan dela sina mål eller klarade mål med
vänner. Det ska enkelt kunna gå att dela diverse hashtags med våra olika inlägg så att de inkorporeras
i diverse virala välgörenhetsutmaningar.
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I följande bilaga presenteras de manus som använts till förfrågningar och instruktioner i
användartesterna.

1. Manus förfrågningar
Förfrågningar sker först och främst utefter manus muntligt, antingen i person, över telefon, eller via
videosamtal. Vid behov kan förfrågningar även ske skriftligt, då efter manus så gott det går.
1.1 Manus
− Hej! Vi är en grupp på nio personer som skriver ett kandidatarbete om måluppfyllnad och
undrar om du skulle kunna tänka dig att vara med i en undersökning. Undersökningen består
av två iterationer som tillsammans sträcker sig över tre veckors tid. Det kommer kräva tre till
fem minuter av din tid per dag under två av tre veckor. Vi skulle verkligen uppskatta om du
ville medverka!
Invänta den potentiella testpersonens respons. Om denne inte säger nej, fortsätt med följande:
− Testet inleds den 8:e april med att du får ta del av tydliga instruktioner på plats på
Linköpings Universitet (alternativt via videolänk om du ej har möjlighet att närvara då).
Instruktionerna kommer ta max 10 minuter.
− Därefter kommer du genomföra den första iterationen under en veckas tid.
− Efter att första iterationen är genomförd kommer du att få medverka i en kort intervju som
inleds med en snabb enkät. Även denna process kommer ta runt 15 minuter.
− Testet pausas sedan till den 22:e april då iteration två inleds med nya instruktioner.
Processen ser ut på samma sätt som för iteration ett. Alltså, inleds med tydliga instruktioner
följt av en veckas testperiod och avslutas med en kort intervju inkluderande en snabb enkät.
− Generellt sett gäller att din medverkan kommer att vara anonym i rapporten och endast tre
av medlemmarna i projektgruppen kommer behandla svaren och informationen du lämnar.
− Är det något som du undrar över? Annars vill vi bara säga tack för din medverkan!
Svarar på strukturella frågor. Alla frågor som rör testets utformning kommer deltagare få reda på
plats den 8:e respektive 22 april.

2. Manus instruktioner
Mål: (A) att göra fem armhävningar varje dag respektive (B) att läsa en sida i en bok varje dag
2.1 Iteration 1
I följande avsnitt presenteras manuset för iteration 1.
2.1.1 Grupp 1: mål (A) att göra fem armhävningar varje dag och MED funktioner

Välkomna till den första iterationen av vår undersökning! Återigen, tack för att du deltar. Med start
idag, den 8:e april 2019, ska du genomföra en uppgift varje dag under en veckas tid.
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Uppgiften du ska genomföra är att göra fem armhävningar varje dag. Vilken sorts armhävning du
gör är helt upp till dig, men armhävningarna ska genomföras utanför andra potentiella träningspass.
De ska alltså utföras enskilt och räknas inte om de genomförs genom andra aktiviteter.
Som hjälp för att genomföra detta ska du använda webbapplikationen Lova.nu. Via den kommer du
få tillgång till tre olika stödfunktioner som du ska använda. För att kunna använda applikationen
behöver du först registrera dig och sedan logga in. Därefter skapar du ett mål på hemsidan. Viktigt
är att du väljer att motta påminnelser. Du ska även välja en kontrollperson. På applikationen kan du
välja mig (=du som informerar) som kontrollperson, men vi vill att du offentliggör din uppgift med
någon i din närhet. Det innebär att du berättar om hur uppgiften är utformad och vad du ska utföra.
Det sista du ska göra är att swisha 50 kr till [du som informerar]. Vi kommer förvalta dessa pengar i
tryggt förvar under veckans gång. Om du klarar av att utföra uppgiften kommer du att få tillbaka
dessa, men om du misslyckas med genomförandet kommer de doneras till välgörenhet istället.
För att testet inte ska vinklas ber vi er att inte diskutera testet eller er uppgift med andra
testdeltagare.
Nu är du redo att börja! Har du några frågor?
2.1.2 Grupp 2: mål (A) att göra fem armhävningar varje dag och UTAN funktioner

Välkomna till den första iterationen av vår undersökning! Återigen, tack för att du deltar. Med start
idag, den 8:e april 2019, ska du genomföra en uppgift varje dag under en veckas tid.
Uppgiften du ska genomföra är att göra fem armhävningar varje dag. Vilken sorts armhävning du
gör är helt upp till dig, men armhävningarna ska genomföras utanför andra potentiella träningspass.
De ska alltså utföras enskilt och räknas inte om de genomförs genom andra aktiviteter.
Du får inte använda dig av något slags hjälpmedel för att komma ihåg att göra detta. Det innebär
exempelvis att du inte får dela med dig av din uppgift till en annan person, skriva upp det i en
kalender av något slag eller sätta en påminnelse på telefonen.
För att testet inte ska vinklas ber vi er att inte diskutera testet eller er uppgift med andra
testdeltagare.
Nu är du redo att börja! Har du några frågor?
2.1.3 Grupp 3: mål (B) att läsa en sida i en bok varje dag och MED funktioner

Välkomna till den första iterationen av vår undersökning! Återigen, tack för att du deltar. Med start
idag, den 8:e april 2019, ska du genomföra en uppgift varje dag under en veckas tid.
Uppgiften du ska genomföra är att läsa en sida i en bok varje dag. Vilken bok du väljer att läsa en
sida i är helt upp till dig, men det får inte vara i en bok du redan läser för tillfället eller har planerat in
att läsa den närmsta veckan. Uppgiften ska alltså utföras enskilt och räknas inte om den genomförs
genom andra aktiviteter.
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Som hjälp för att genomföra detta ska du använda webbapplikationen Lova.nu. Via den kommer du
få tillgång till tre olika stödfunktioner som du ska använda. För att kunna använda applikationen
behöver du först registrera dig och sedan logga in. Därefter skapar du ett mål på hemsidan. Viktigt
är att du väljer att motta påminnelser. Du ska även välja en kontrollperson. På applikationen kan du
välja mig (=du som informerar) som kontrollperson, men vi vill att du offentliggör din uppgift med
någon i din närhet. Det innebär att du berättar om hur uppgiften är utformad och vad du ska utföra.
Det sista du ska göra är att swisha 50 kr till [du som informerar]. Vi kommer förvalta dessa pengar i
tryggt förvar under veckans gång. Om du klarar av att utföra uppgiften kommer du att få tillbaka
dessa, men om du misslyckas med genomförandet kommer de doneras till välgörenhet istället.
För att testet inte ska vinklas ber vi er att inte diskutera testet eller er uppgift med andra
testdeltagare.
Nu är du redo att börja! Har du några frågor?
2.1.4 Grupp 4: mål (B) att läsa en sida i en bok varje dag och UTAN funktioner

Välkomna till den första iterationen av vår undersökning! Återigen, tack för att du deltar. Med start
idag, den 8:e april 2019, ska du genomföra en uppgift varje dag under en veckas tid.
Uppgiften du ska genomföra är att läsa en sida i en bok varje dag. Vilken bok du väljer att läsa en
sida i är helt upp till dig, men det får inte vara i en bok du redan läser för tillfället eller har planerat in
att läsa den närmsta veckan. Uppgiften ska alltså utföras enskilt och räknas inte om den genomförs
genom andra aktiviteter.
Du får inte använda dig av något slags hjälpmedel för att komma ihåg att göra detta. Det innebär
exempelvis att du inte får dela med dig av din uppgift till en annan person, skriva upp det i en
kalender av något slag eller sätta en påminnelse på telefonen.
För att testet inte ska vinklas ber vi er att inte diskutera testet eller er uppgift med andra
testdeltagare.
Nu är du redo att börja! Har du några frågor?
2.2 Iteration 2
I följande avsnitt presenteras manuset för iteration 2.
2.2.1 Grupp 1: mål (B) att läsa en sida i en bok varje dag och UTAN funktioner

Välkomna till den andra iterationen av vår undersökning! Med start idag, den 22:e april 2019, ska du
även denna gång genomföra en uppgift varje dag under en veckas tid.
Uppgiften du ska genomföra är att läsa en sida i en bok varje dag. Vilken bok du väljer att läsa en
sida i är helt upp till dig, men det får inte vara i en bok du redan läser för tillfället eller har planerat in
att läsa den närmsta veckan. Uppgiften ska alltså utföras enskilt och räknas inte om den genomförs
genom andra aktiviteter.
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Du får inte använda dig av något slags hjälpmedel för att komma ihåg att göra detta. Det innebär
exempelvis att du inte får dela med dig av din uppgift till en annan person, skriva upp det i en
kalender av något slag eller sätta en påminnelse på telefonen.
För att testet inte ska vinklas ber vi er att inte diskutera testet eller er uppgift med andra
testdeltagare.
Nu är du redo att börja! Har du några frågor?
2.2.2 Grupp 2: mål (B) att läsa en sida i en bok varje dag och MED funktioner

Välkomna till den andra iterationen av vår undersökning! Med start idag, den 22:e april 2019, ska du
även denna gång genomföra en uppgift varje dag under en veckas tid.
Uppgiften du ska genomföra är att läsa en sida i en bok varje dag. Vilken bok du väljer att läsa en
sida i är helt upp till dig, men det får inte vara i en bok du redan läser för tillfället eller har planerat in
att läsa den närmsta veckan. Uppgiften ska alltså utföras enskilt och räknas inte om den genomförs
genom andra aktiviteter.
Som hjälp för att genomföra detta ska du använda webbapplikationen Lova.nu. Via den kommer du
få tillgång till tre olika stödfunktioner som du ska använda. För att kunna använda applikationen
behöver du först registrera dig och sedan logga in. Därefter skapar du ett mål på hemsidan. Viktigt
är att du väljer att motta påminnelser. Du ska även välja en kontrollperson. På applikationen kan du
välja mig (=du som informerar) som kontrollperson, men vi vill att du offentliggör din uppgift med
någon i din närhet. Det innebär att du berättar om hur uppgiften är utformad och vad du ska utföra.
Det sista du ska göra är att swisha 50 kr till 0703556240. Vi kommer förvalta dessa pengar i tryggt
förvar under veckans gång. Om du klarar av att utföra uppgiften kommer du att få tillbaka dessa,
men om du misslyckas med genomförandet kommer de doneras till välgörenhet istället.
För att testet inte ska vinklas ber vi er att inte diskutera testet eller er uppgift med andra
testdeltagare.
Nu är du redo att börja! Har du några frågor?
2.2.3 Grupp 3: mål (A) att göra fem armhävningar varje dag och UTAN funktioner

Välkomna till den andra iterationen av vår undersökning! Med start idag, den 22:e april 2019, ska du
även denna gång genomföra en uppgift varje dag under en veckas tid.
Uppgiften du ska genomföra är att göra fem armhävningar varje dag. Vilken sorts armhävning du
gör är helt upp till dig, men armhävningarna ska genomföras utanför andra potentiella träningspass.
De ska alltså utföras enskilt och räknas inte om de genomförs genom andra aktiviteter.
Du får inte använda dig av något slags hjälpmedel för att komma ihåg att göra detta. Det innebär
exempelvis att du inte får dela med dig av din uppgift till en annan person, skriva upp det i en
kalender av något slag eller sätta en påminnelse på telefonen.
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För att testet inte ska vinklas ber vi er att inte diskutera testet eller er uppgift med andra
testdeltagare.
Nu är du redo att börja! Har du några frågor?
2.2.5 Grupp 4: mål (A) att göra fem armhävningar varje dag och MED funktioner

Välkomna till den andra iterationen av vår undersökning! Med start idag, den 22:e april 2019, ska du
även denna gång genomföra en uppgift varje dag under en veckas tid.
Uppgiften du ska genomföra är att göra fem armhävningar varje dag. Vilken sorts armhävning du
gör är helt upp till dig, men armhävningarna ska genomföras utanför andra potentiella träningspass.
De ska alltså utföras enskilt och räknas inte om de genomförs genom andra aktiviteter.
Som hjälp för att genomföra detta ska du använda webbapplikationen Lova.nu. Via den kommer du
få tillgång till tre olika stödfunktioner som du ska använda. För att kunna använda applikationen
behöver du först registrera dig och sedan logga in. Därefter skapar du ett mål på hemsidan. Viktigt
är att du väljer att motta påminnelser. Du ska även välja en kontrollperson. På applikationen kan du
välja mig (=du som informerar) som kontrollperson, men vi vill att du offentliggör din uppgift med
någon i din närhet. Det innebär att du berättar om hur uppgiften är utformad och vad du ska utföra.
Det sista du ska göra är att swisha 50 kr till 0703556240. Vi kommer förvalta dessa pengar i tryggt
förvar under veckans gång. Om du klarar av att utföra uppgiften kommer du att få tillbaka dessa,
men om du misslyckas med genomförandet kommer de doneras till välgörenhet istället.
För att testet inte ska vinklas ber vi er att inte diskutera testet eller er uppgift med andra
testdeltagare.
Nu är du redo att börja! Har du några frågor?
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I följande bilaga presenteras resultatet från användartestet.

1 Resultat test
Den utförda undersökningen syftade till att mäta hur olika stödfunktioner bidrar till människors
måluppfyllnad. Undersökningen var uppdelad i två iterationer och efter vardera iteration utfördes
en enkätundersökning. Enkäterna berörde användarupplevelse, svårighetsgrad och
uppfyllnadsgrad på utmaningen, förbättringsförslag och allmänna tankar gällande testet. I
följande kapitel redovisas all insamlad fakta från undersökningen.
20 testpersoner deltog i undersökningen. De var uppdelade i fyra olika segment, beroende på
vilket mål de skulle uppfylla under den dåvarande iterationen samt om de hade tillgång till
stödfunktionerna som skulle prövas. Efter varje iteration delades testpersonerna upp i två
grupper á 10 personer, beroende på om de haft tillgång till stödfunktionerna eller inte, som fick
svara på varsin enkät. Enkäten för de olika grupperna skiljde sig i innehåll.
1.1 Iteration 1

Enkäten inleddes med att testpersonerna fick delge vilken uppgift de utfört denna iteration.
Antingen skulle de utöva fem armhävningar varje dag eller läsa en sida i en bok varje dag.
Uppgiften fick inte bockas av i samband med övrig aktivitet. För att testpersonerna inte skulle få
information om den andra iterationen i undersökningen fick de inte svara på samma mängd
frågor i enkäterna, utan de som hade tillgång till stödfunktionerna fick ett antal extra frågor.
Vardera testgrupp består av 10 personer där hälften av varje grupp hade som uppgift att läsa en
sida och andra hälften som uppgift att göra armhävningar.
1.1.1 Fråga IT1-1: Sett till att utföra uppgiften vid ett enskilt tillfälle, hur svårt anser du det vara att
genomföra den uppgift du tilldelats?

Stapeldiagram som beskriver antal svar per upplevd svårighetsgrad sett till att utföra målet under
iteration 1 för samtliga testpersoner.
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Stapeldiagram som beskriver antal svar per upplevd svårighetsgrad sett till att utföra målet under
iteration 1 för testpersoner med tillgång till funktionerna.

Stapeldiagram som beskriver antal svar per upplevd svårighetsgrad sett till att utföra målet under
iteration 1 för testpersoner med tillgång till funktionerna och målet att läsa en sida om dagen.
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Stapeldiagram som beskriver antal svar per upplevd svårighetsgrad sett till att utföra målet under
iteration 1 för testpersoner med tillgång till funktionerna och målet att göra fem armhävningar
om dagen.

Stapeldiagram som beskriver antal svar per upplevd svårighetsgrad sett till att utföra målet under
iteration 1 för testpersoner utan tillgång till funktionerna.
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Stapeldiagram som beskriver antal svar per upplevd svårighetsgrad sett till att utföra målet under
iteration 1 för testpersoner utan tillgång till funktionerna med målet att läsa en sida om dagen.

Stapeldiagram som beskriver antal svar per upplevd svårighetsgrad sett till att utföra målet under
iteration 1 för testpersoner utan tillgång till funktionerna med målet att göra fem armhävningar
om dagen.
1.1.2 Fråga IT1-2: Klarade du att upprätthålla det mål du tilldelats?
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Cirkeldiagram som visar antalet ja och nej på frågan om testpersoner klarat upprätthålla sitt mål
under iteration 1 för samtliga testpersoner.

Cirkeldiagram som visar antalet ja och nej på frågan om testpersonen klarat upprätthålla sitt mål
under iteration 1 med tillgång till funktionerna.
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Cirkeldiagram som visar antalet ja och nej på frågan om testpersoner klarat upprätthålla sitt mål
sett till testpersoner iteration 1 utan tillgång till funktionerna.
1.1.3 Fråga IT1-3: Hur många dagar lyckades du utföra uppgiften?

Stapeldiagram som beskriver antal svar med avseende på antal dagar testpersonen utförde
uppgiften sett till iteration 1 för samtliga testpersoner.
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Stapeldiagram som visar fördelningen av antalet dagar som testpersonerna lyckades utföra
uppgiften sett till iteration 1 för testpersoner med tillgång till funktionerna.

Stapeldiagram som beskriver antal svar med avseende på antal dagar testpersonen utförde
uppgiften sett till iteration 1 för testpersoner med tillgång till funktionerna och målet att läsa en
sida om dagen.
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Stapeldiagram som beskriver antal svar med avseende på antal dagar testpersonen utförde
uppgiften sett till iteration 1 för testpersoner med tillgång till funktionerna och målet att göra fem
armhävningar om dagen.

Stapeldiagram som beskriver antal svar med avseende på antal dagar testpersonen utförde
uppgiften sett till iteration 1 för testpersoner utan tillgång till funktionerna.
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Stapeldiagram som beskriver antal svar med avseende på antal dagar testpersonen utförde
uppgiften sett till iteration 1 för testpersoner utan tillgång till funktionerna och målet att läsa en
sida om dagen.

Stapeldiagram som beskriver antal svar med avseende på antal dagar testpersonen utförde
uppgiften sett till iteration 1 för testpersoner utan tillgång till funktionerna och målet att göra fem
armhävningar om dagen.
1.1.4 Fråga IT1-4: Kände du dig engagerad i ditt mål?

Av de som använde stödfunktionerna svarade hälften att de kände sig engagerade i sitt mål, med
en större andel hos de som gjorde armhävningar än de som skulle läsa en sida. De huvudsakliga
anledningarna som angavs var att det var roligt och att personerna kände att ett mål som gällde
träning var givande då det fanns mycket incitament att följa målet. Flera angav att de kände att
det skulle vara kul att uppfylla målet men att de inte prioriterade det under veckans gång. Av de
som inte kände sig engagerade inom denna grupp angavs anledningen att de inte kände någon
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personlig koppling till målet och att de hade känt sig mer engagerade om de själva fått sätta ett
mer givande mål.
I gruppen som inte hade tillgång till stödfunktionerna svarade nästan alla att de inte kände sig
motiverade. Även här lyftes anledningen att de inte kände någon personlig koppling till målet,
men även att de inte fann någon bakomliggande anledning till varför de skulle uppfylla målet och
att det därför inte fanns något som drev dem till att utföra uppgiften.
1.1.5 Fråga IT1-5: Var din nära omgivning på något sätt involverad i din måluppfyllnad? På vilket sätt? Hur
påverkade detta dig? Exempelvis vänner eller familj.

Gruppen som inte hade tillgång till några stödfunktioner fick inte dela med sig av målet till
personer i sin omgivning och hade således inte gjort det. En anmärkning på detta av en
testperson var att det hade underlättat att få delge uppgiften till exempelvis en sambo för att
kunna utföra uppgifterna tillsammans och det därmed hade varit troligare att nå målet. Gruppen
som hade tillgång till stödfunktionerna svarade att det var effektivt att ha exempelvis en kompis
involverad. De sa att det kändes som en lagom mängd påminnelser som de fick av sin närhet och
att de kände sig motiverade att uppfylla målet för att kompisen erbjöd stöd och även den var
investerad i att målet skulle uppfyllas. Vissa angav att inte någon i deras omgivning var
involverade och att det därför inte påverkade deras måluppfyllnad. En person lyfte att det hade
varit ännu effektivare att dela med sig att målet till ännu fler personer för att på så vis känna sig
engagerad och motiverad till att upprätthålla sitt mål.
1.1.6 Fråga IT1-6: Var det lätt eller svårt att komma ihåg att utföra ditt mål varje dag? Varför upplevde du
att det var lätt/svårt?

Gruppen utan stödfunktioner angav nästan uteslutande att det var svårt att komma ihåg sitt mål.
De lyfte att det var svårt när man inte fick skriva upp det eller använda någon typ av påminnelse.
Uppgiften försvann bland andra saker i vardagen och det var svårt att utveckla någon rutin
gällande uppgiften på grund av att många andra aktiviteter tog upp tiden under iterationen. De
som skulle göra armhävningar sa att de ofta kom ihåg det i samband med träning men eftersom
de inte fick utöva dem i samband med träningspasset glömdes det bort sen. En person som skulle
läsa en sida lyfte att hen hade boken liggandes bredvid sängen och således kom ihåg att läsa på
grund av det. En person lyfte att det var svårt att komma ihåg då hen inte brydde sig något
särskilt om målet.
Gruppen med stödfunktioner tyckte inte det var lika svårt som den andra gruppen, men lyfte
ändå att det hade varit utmanande. Många lyfte att påminnelsen var effektiv och uppehöll sitt
syfte men att den ofta kom olägligt och vid ett tillfälle då uppgiften inte kunde utföras. På grund
av det så glömdes det sedan bort ändå. De önskade att man själv hade kunnat välja tid då
påminnelsen kom. Några lyfte att det var svårt för att uppgiften inte kändes viktig då de själva
inte valt den, andra att det vart svårt för att det krockade med andra moment i vardagen.
1.1.7 Fråga IT1-7: Vilken var den största utmaningen med att hålla ditt mål?

Gruppen med tillgång till stödfunktioner svarade nästan uteslutande att den största utmaningen
var att komma ihåg att utföra uppgiften. De lyfte även att det var svårt att hitta tid på grund av att
de hade mycket annat att göra samt att det var svårt att finna motivationen till ett mål de själva
inte valt. En deltagare lyfte att det var svårt att inte somna när man var för trött för att läsa.
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Gruppen utan stödfunktioner lyfte liknande punkter som den andra testgruppen. De tyckte det
var svårt att komma ihåg att utöva uppgiften, främst på grund av att de inte tilläts använda sig av
påminnelser. Någon lyfte att det var svårt att inte få utöva uppgiften tillsammans med annan
liknande aktivitet, och att det var svårt att finna motivation och rutiner till en uppgift som de inte
brydde sig så mycket om.
1.1.8 Fråga IT1-8: Var det andra svårigheter du upplevde med att hålla ditt mål? Om ja: vilka var dessa
svårigheter? Om nej, varför inte?

I gruppen med stödfunktioner svarade 7 av 10 nej. De tyckte att det var en simpel uppgift som
var enkel att utföra, och att utmaningen främst låg i att faktiskt ta tag i det. Resterande tre lyfte att
det var svårt för att de endast fick en påminnelse och att applikationen inte fungerade som den
skulle, att det var svårt att hitta tid för att genomföra uppgiften samt att hen inte hittade någon
intressant bok och därför missade första dagen som i sin tur bidrog till att hen tappade
motivationen.
I gruppen som inte hade stödfunktioner svarade 7 av 10 ja. De tyckte att de inte kände sig
engagerade eller motiverade eftersom de inte såg någon nytta eller något syfte med målet, och
lyfte att det var svårt att inte få dela med sig av det till andra, och att det hade underlättat att få
diskutera det. Två personer ansåg att det var svårt att kombinera uppgiften med en fullspäckad
vardag. De som svarade nej motiverade det med att de tyckte det var ett enkelt mål som inte
krävde någon särskild ansträngning, att det bara handlade om motivation samt att det svåraste var
just att komma ihåg det när man inte fick använda sig av påminnelser.
Följande frågor svarade endast de testdeltagare som hade haft tillgång till stödfunktionerna på.
1.1.9 Fråga IT1-9: Hur bidragande var funktionen "påminnelser", det vill säga den dagliga påminnelse som
skickats till dig, för din måluppfyllnad?

Stapeldiagram som beskriver antal svar med avseende på hur betydande funktionen
“påminnelser” ansågs vara sett till iteration 1 för testpersoner med tillgång till funktionerna.
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1.1.10 Fråga IT1-10: Hur bidragande var funktionen "offentliggörande", det vill säga att dela ditt mål med
en annan person, för din måluppfyllnad?

Stapeldiagram som beskriver antal svar med avseende på hur betydande funktionen
“offentlighetsgörande” ansågs vara sett till iteration 1 för testpersoner med tillgång till
funktionerna.
Fråga IT1-11: Hur bidragande var funktionen "pengaincitament", det vill säga att lova bort 50 kr vid
ouppfyllt mål, för din måluppfyllnad?

Stapeldiagram som beskriver antal svar med avseende på hur betydande funktionen
“pengaincitament” ansågs vara sett till iteration 1 för testpersoner med tillgång till funktionerna.

Fråga IT1-12: Vad anser du om funktionen "påminnelser", det vill säga den dagliga påminnelse som
skickats till dig? Sett till på vilket sätt det bidrog, utformningen och allmänna tankar.

Gruppen ansåg i helhet att funktionen påminnelser var väldigt bidragande till att de utförde
uppgiften. De tyckte att den var bra och de som hade en kompis som påminde dem uppskattade
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att det var en personlig påminnelse. De trodde att en generell notis eller ett e-mail inte hade
bidragit med samma effekt. Flera av testdeltagarna lyfte att de hade velat välja vilken tid de
mottog påminnelsen eller fått den vid flera tidpunkter på dagen, eftersom de sällan hade
möjlighet att utföra uppgiften vid tidpunkten då påminnelsen kom. Nackdelarna som lyftes var
att en person endast fått påminnelse på en dag samt att notisen för påminnelsemailet ofta
glömdes bort. På det stora hela ansåg gruppen att funktionen varit väldigt bra för att hjälpa deras
måluppfyllnad.
Fråga IT1-13: Vad anser du om funktionen "offentliggörande", det vill säga att dela ditt mål med en annan
person? Sett till på vilket sätt det bidrog, utformningen och allmänna tankar.

Gruppen lyfte olika tankar gällande funktionen offentliggörande. Vissa tyckte att den inte bidrog
särskilt mycket och att anledningen till det var att de valt fel person att dela målet med eller att
personen inte var engagerad i målet. Vissa av deltagarna tyckte istället att det var väldigt viktigt.
Några av dem tyckte att det uppstod en positiv press från sin omgivning i samband med
offentliggörandet och att de ville bevisa för personen de delat målet med att de klarade av att
uppfylla det. En person lyfte att det kvar kul att engagera andra runt omkring sig och att det
bidrog till att de utförde uppgiften i en större utsträckning. En deltagare lyfte att det hade varit
mer givande om personen man delade målet med hade delat samma målsättning.
Fråga IT1-14: Vad anser du om funktionen "pengaincitament", det vill säga att lova bort 50 kr vid ouppfyllt
mål? Sett till på vilket sätt det bidrog, utformningen och allmänna tankar.

Gruppen var som helhet överens om att det inte kändes som en jobbig grej att donera 50 kr till
välgörenhet och att den aspekten således glömdes bort under veckans gång. Några tyckte att det
bidrog litegrann eftersom det inte var kul att bli av med 50 kr men att summan var för liten för
att faktiskt bry sig. Gruppen tyckte huruvida att konceptet var riktigt bra men att de hade behövt
lova bort en större summa pengar för att känna att det skulle bli en tillräckligt stor förlust för att
motivera dem. En person lyfte att det inte var jobbigt att lova bort 50 kr utan att det istället
kändes som att de investerade i målet och att de därför lagt in en insats som motiverade dem.
Fråga IT1-15: Öppen fråga! Här får du gärna lämna övriga tankar du potentiellt har! Det kan handla om
allt från hur det gått för dig, vad som hade underlättat/försvårat måluppfyllnaden eller uppbyggnaden av
testet. All input eftersökes!

Det lyftes att det hade underlättat om personerna själva hade fått välja vilket mål de skulle sätta,
och att deras vilja att utföra uppgiften varje dag således hade ökat. En person ansåg att de kände
sig väldigt motiverade av målet och att de utförde uppgiften i änne större omfång än efterfrågat
när de väl hade börjat. En person lyfte att de tyckte uppföljning var väldigt viktigt och att man
börjar jobba mot sitt mål på direkten när man sätter målet. En annan testdeltagare hade gärna sett
till att man delade samma målsättning med andra personer och att de pengar alla hade investerat i
målet skulle delas bland de som klarade av att upprätthålla målsättningen. Det lyftes även en
önskan om att någon typ av checkfunktion skulle implementeras som skulle innebära att
återkoppling till kontrollpersonen gavs när man utfört den dagliga uppgiften.
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Iteration 2

Enkäten inleddes med att testpersonerna fick delge vilken uppgift de utfört denna iteration.
Även här skulle de antingen utöva fem armhävningar varje dag eller läsa en sida i en bok varje
dag. Den gruppen som i förra iterationen haft tillgång till stödfunktionerna fick inte det nu, och
vice versa. Detsamma gällde vilken uppgift de skulle utföra. De som i förra iterationen läst en
sida varje dag skulle nu göra fem armhävningar varje dag, och tvärtom. Uppgiften fick inte
bockas av i samband med övrig aktivitet. På samma sätt som i den föregående enkäten fick
testpersonerna som haft tillgång till stödfunktionerna svara på en utökad mängd frågor. Båda
enkäterna avslutades sedan med en mängd övergripande frågor rörande undersökningen och
webbapplikationen Lova.nu som helhet. Vardera testgrupp består av 10 personer där hälften av
varje grupp hade som uppgift att läsa en sida och andra hälften som uppgift att göra
armhävningar.
Fråga IT2-1: Sett till att utföra uppgiften vid ett enskilt tillfälle, hur svårt anser du det vara att genomföra
den uppgift du tilldelats?

Stapeldiagram som beskriver antal svar per upplevd svårighetsgrad sett till att utföra målet under
iteration 2 för samtliga testpersoner.
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Stapeldiagram som beskriver antal svar per upplevd svårighetsgrad sett till att utföra målet under
iteration 2 för testpersoner med tillgång till funktionerna.

Stapeldiagram som beskriver antal svar per upplevd svårighetsgrad sett till att utföra målet under
iteration 2 för testpersoner med tillgång till funktionerna och målet att läsa en sida om dagen.
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Stapeldiagram som beskriver antal svar per upplevd svårighetsgrad sett till att utföra målet under
iteration 2 för testpersoner med tillgång till funktionerna och målet att göra fem armhävningar
om dagen.

Stapeldiagram som beskriver antal svar per upplevd svårighetsgrad sett till att utföra målet under
iteration 2 för testpersoner utan tillgång till funktionerna.
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Stapeldiagram som beskriver antal svar per upplevd svårighetsgrad sett till att utföra målet under
iteration 2 för testpersoner utan tillgång till funktionerna med målet att läsa en sida om dagen.

Stapeldiagram som beskriver antal svar per upplevd svårighetsgrad sett till att utföra målet under
iteration 2 för testpersoner utan tillgång till funktionerna med målet att göra fem armhävningar
om dagen.

Fråga IT2-2: Klarade du att upprätthålla det mål du tilldelats?
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Cirkeldiagram som visar antalet ja och nej på frågan om testpersoner klarat upprätthålla sitt mål
sett till iteration 2 för samtliga testpersoner.

Cirkeldiagram som visar antalet ja och nej på frågan om testpersonen klarat upprätthålla sitt mål
under iteration 2 med tillgång till funktionerna.
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Cirkeldiagram som visar antalet ja och nej på frågan om testpersoner klarat upprätthålla sitt mål
sett till testpersoner iteration 2 utan tillgång till funktionerna.
Fråga IT2-3: Hur många dagar lyckades du utföra uppgiften?

Stapeldiagram som beskriver antal svar med avseende på antal dagar testpersonen utförde
uppgiften sett till iteration 2 för samtliga testpersoner.
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Stapeldiagram som beskriver antal svar med avseende på antal dagar testpersonen utförde
uppgiften sett till iteration 2 för testpersoner med tillgång till funktionerna.

Stapeldiagram som beskriver antal svar med avseende på antal dagar testpersonen utförde
uppgiften sett till iteration 2 för testpersoner med tillgång till funktionerna och målet att läsa en
sida om dagen.
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Stapeldiagram som beskriver antal svar med avseende på antal dagar testpersonen utförde
uppgiften sett till iteration 2 för testpersoner med tillgång till funktionerna och målet att göra fem
armhävningar om dagen.

Stapeldiagram som beskriver antal svar med avseende på antal dagar testpersonen utförde
uppgiften sett till iteration 2 för testpersoner utan tillgång till funktionerna.
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Stapeldiagram som beskriver antal svar med avseende på antal dagar testpersonen utförde
uppgiften sett till iteration 2 för testpersoner utan tillgång till funktionerna och målet att läsa en
sida om dagen.

Stapeldiagram som beskriver antal svar med avseende på antal dagar testpersonen utförde
uppgiften sett till iteration 2 för testpersoner utan tillgång till funktionerna och målet att göra fem
armhävningar om dagen.

Fråga IT2-4: Kände du dig engagerad i ditt mål?

I gruppen som nu hade tillgång till stödfunktionerna uppgav en majoritet att de var mer
engagerade än i den föregående iterationen. De som inte kände sig engagerade uppgav att det
berodde på att de inte själva fått bestämma målet. En person upplevde att de var motiverade till
en början men att det sedan avtog. En annan deltagare uppgav att de kände sig engagerade i sitt
mål för att de gärna ville läsa.
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I gruppen utan stödfunktioner ansåg 2 av 10 personer att de var engagerade i målet med
anledning att det var ett mål som passade dem. Resterande 8 testdeltagare uppgav att de inte
kände sig nämnvärt engagerade och att det i sådana fall berodde på att de glömde bort det eller
att de inte kände någon personlig koppling till målet.
Fråga IT2-5: Var din nära omgivning på något sätt involverad i din måluppfyllnad? På vilket sätt? Hur
påverkade detta dig? Exempelvis vänner eller familj.

Gruppen som inte hade tillgång till några stödfunktioner fick inte dela sitt mål med någon i sin
omgivning, och hade därför inte gjort det. En person lyfte att det då inte var lika kul när de var
den enda som fick följa resan mot målet och inte samtala om uppgiften. En annan deltagare
uppgav att det inte fanns någon påverkan.
I gruppen med stödfunktioner uppgav 4 personer att de delat med sig av sitt mål, men endast för
en av dessa hade omgivningen varit engagerad och påmint dem om målet ett par gånger. De som
hade delat det men inte upplevt något engagemang från sin omgivning uppgav att det inte
nämnvärt påverkade dem. Resterande testdeltagare uppgav att de inte hade delat med sig av målet
och att de därför inte heller erhöll någon stöttning från sin omgivning. En person lyfte att om
deras omgivning varit engagerad hade deras chanser att uppfylla målet ökat eftersom man då
skulle vilja klara uppgiften.

Fråga IT2-6: Var det lätt eller svårt att komma ihåg att utföra ditt mål varje dag? Varför upplevde du att det
var lätt/svårt?

I testgruppen som hade tillgång till stödfunktioner uppgav 3 personer att det hade varit svårt. De
sa att de hade mycket annat att tänka på, att de inte kom ihåg samt att uppgiften föll i glömska.
Resterande 7 testpersoner lyfte att det var lätt. Anledningar som listades för detta var att
påminnelserna gjorde det lättare, både de man fick ge sig själv och de som kom från andra håll.
Gällande påminnelser via mail önskades att själv få välja tiden för utskick. Tre personer uppgav
att de nu hade en uppgift som passade dem bättre och som redan ingick i deras vardag, och att de
därför hade lättare för att komma ihåg att utföra den.
I testgruppen utan stödfunktioner tyckte 8 av 10 att det var svårt att komma ihåg att utföra
uppgiften dagligen. De ansåg att det största hindret låg i att det inte fick förekomma någon typ av
påminnelser, varje sig självskapade eller från omgivningen. En person tyckte det var svårt då den
var den enda som var engagerad i målet. En annan testdeltagare uppgav att det berodde på att
uppgiften inte var en naturlig del av vardagen. Resterande två testdeltagare tyckte att det inte var
så svårt.

Fråga IT2-7: Vilken var den största utmaningen med att hålla ditt mål?

Gruppen utan stödfunktioner tyckte som helhet att det svåraste var att komma ihåg målet. En
person lyfte att det var svårt utan påminnelser, en annan att det var för kort tid för att skapa en
rutin och således få in det i vardagen. En testperson tyckte att motivationen var svårast då hen
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inte kände sig motiverad i målet. En annan deltagare tyckte att det största utmaningen låg i att
orka utöva armhävningarna utan att sätta i knäna i marken.
Även gruppen med stödfunktioner upplevde det svårast att komma ihåg målet. De lyfte att ett
problem var att de inte hade möjlighet att utöva uppgiften när påminnelsen kom. Två personer
tyckte det var svårt att kombinera uppgiften med fullbokade dagar och att man därför inte hann,
och att det var svårt att ta sig tiden. En person tyckte att uppgiften att göra armhävningar var
fysiskt krävande.
Fråga IT2-8: Var det andra svårigheter du upplevde med att hålla ditt mål? Om ja: vilka var dessa
svårigheter? Om nej, varför inte?

Av gruppen med stödfunktioner tyckte en person att det var svårt finna en plats att utöva
uppgiften på. Resterande 9 personer uppgav att de tyckte det var lätt och att en anledning var att
den utsatta uppgiften var lätt, men att svårigheterna fortfarande låg i att komma ihåg målet.
Även gruppen utan stödfunktioner tyckte att de inte upplevde några andra särskilda svårigheter.
Problemen de lyfte var att hitta ett bra tillfälle, att komma ihåg det och att finna motivationen till
uppgiften. En person lyfte att de hade utfört uppgiften om de haft påminnelser och en annan
deltagare att de hade planerat in det bättre i vardagen och varit mer motiverade om de satsat
pengar på målet som i den tidigare iterationen.
Följande frågor svarade endast de testdeltagare som hade haft tillgång till stödfunktionerna på.
Fråga IT2-9: Hur bidragande var funktionen "påminnelser", det vill säga den dagliga påminnelse som
skickats till dig, för din måluppfyllnad?

Stapeldiagram som beskriver antal svar med avseende på hur betydande funktionen
“påminnelser” ansågs vara sett till iteration 2 för testpersoner med tillgång till funktionerna.
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Fråga IT2-10: Hur bidragande var funktionen "offentliggörande", det vill säga att dela ditt mål med en
annan person, för din måluppfyllnad?

Stapeldiagram som beskriver antal svar med avseende på hur betydande funktionen
“offentlighetsgörande” ansågs vara sett till iteration 2 för testpersoner med tillgång till
funktionerna.

Fråga IT2-11: Hur bidragande var funktionen "pengaincitament", det vill säga att lova bort 50 kr vid
ouppfyllt mål, för din måluppfyllnad?

Stapeldiagram som beskriver antal svar med avseende på hur betydande funktionen
“pengaincitament” ansågs vara sett till iteration 2 för testpersoner med tillgång till funktionerna.

Fråga IT2-12: Vad anser du om funktionen "påminnelser", det vill säga den dagliga påminnelse som
skickats till dig? Sett till på vilket sätt det bidrog, utformningen och allmänna tankar.
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Majoriteten av testdeltagarna uppgav att de tyckte funktionen påminnelser var starkt bra. De
tyckte att det var en lagom knuff men önskemålet om att själv kunna välja tidpunkten de fick
påminnelsen lyftes. En person lyfte att de lika gärna själva kunde ha lagt in det i sin kalender, men
att det var bra att i alla fall få påminnelser någonstans. En testperson lyfte att de använde
tekniken att inte öppna notisen med påminnelsen förrän de utfört uppgiften för att på så sätt inte
glömma bort det. En av deltagarna noterade att detta var funktionen som klart mest bidrog till att
de upprätthöll sitt mål.
Fråga IT2-13: Vad anser du om funktionen "offentliggörande", det vill säga att dela ditt mål med en annan
person? Sett till på vilket sätt det bidrog, utformningen och allmänna tankar.

Rörande funktionen offentliggörande lyftes olika åsikter. Vissa tyckte att de inte träffade
personerna de delat målet med och att det därför inte var så bidragande. Vissa kände att det inte
bidrog något nämnvärt på det stora hela. Vissa tyckte att det var en bra och viktig funktion som
hjälpte dem komma ihåg att utföra uppgiften. En person lyfte att det var bra att någon höll koll
på dem och att de inte ville visa sig svag för de personerna som visste om målet, vilket ledde till
att de bättre upprätthöll sitt mål. En deltagare lyfte att det inte bidrog så mycket för dem i detta
experiment, men trodde att om man satte upp mål och löften tillsammans med andra så skulle
det sannolikt bidra mer. Ännu en deltagare ansåg att det skulle vara effektivt att dela målet med
ännu fler personer och att även de man delat med får en påminnelse om målet.
Fråga IT2-14: Vad anser du om funktionen "pengaincitament", det vill säga att lova bort 50 kr vid ouppfyllt
mål? Sett till på vilket sätt det bidrog, utformningen och allmänna tankar.

Gruppen uppgav delade tankar kring funktionen pengaincitament. Vissa uppgav att de glömde att
de hade lovat bort pengarna och att summan var för liten för att göra någon nämnvärd skillnad.
De sa att det kändes okej att donera denna summa till välgörenhet, och en person lyfte att de
hade varit mer motiverade om de kunde få ränta på pengarna de potentiellt kunde få tillbaka.
Vissa lyfte att de tyckte det var ett bra koncept och att det bidrog till ökad motivation och att de
kände sig mer investerade i målet.
Fråga IT2-15: Var det något som du ansåg var otydligt med själva testet och dess utformning?

Vissa av deltagarna upplevde en förvirring till en början, främst på grund av att de i första
iterationen inte haft något sammanhang till varför de skulle utföra uppgiften de blivit tilldelade.
Resterande deltagare ansåg att det var klart och tydligt.
Avslutningsvis så svarade alla testdeltagare på följande frågor.

Fråga IT2-16: Vad tyckte du om tjänsten Lova.nu? Var det någon funktionalitet du saknade?

Testdeltagarna tyckte att Lova.nu var en snygg hemsida och många lyfte att de gillade den starkt.
De tyckte att det var ett bra koncept och en väldigt bra tjänst. För en person var
webbapplikationen buggig och de lyckades inte skapa ett konto själva, medan en annan lyfte att
funktionaliteten fungerade bra. En person ansåg att det var en kul idé samt att applikationen var
enkel att använda och uppskattade att det var få steg från start till att sätta ett mål. Ett
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förbättringsförslag den lyfte var att kunna utmana varandra och att på så sätt skapa mer
incitament och öka användarnas prestationer. En annan deltagare gav förslaget att man skulle
kunna skapa ett mål tillsammans med andra och på så vis satsa mot varandra. I det scenariot
skulle alla betala in en summa som sedan endast de som klarade målet delar på. En person tyckte
att applikationen passade dem bra då de ansåg sig vara en ostrukturerad människa och genom
hemsidan fick någon som passade till dem. En testperson lyfte även här att de hade velat
bestämma målet själv och att det då varit roligare.
En person lyfte att det hade varit kul med en topplista för användare som lyckats hålla många
löften. En annan testdeltagare uppgav att de verkligen gillade konceptet, men inte tyckte att
donera pengarna till välgörenhet vid misslyckat mål var en tillräckligt stark motivation. Hen tyckte
att det vore bättre om pengarna gick till något ”dåligt”, som exempelvis Lova.nu. En av
personerna lyfte att de tyckte det var en jättebra tjänst, och att det är viktigt att man kan
kontrollera att personen som ska uppfylla målet verkligen gör det och att man inte kommer
undan genom att bara säga att man gjort det. Flera av testdeltagarna önskade att få välja på vilket
sätt och vilken tid man mottog sina påminnelser. Vissa ville ha dem via Facebook, andra via sms
eller som en påminnelse i kalendern. En person lyfte även att de gärna ville ha möjlighet att få
avkastning på pengarna man knutit till sitt mål om man uppfyllde det.

Fråga IT2-17: Kändes det tryggt att använda tjänsten och dess betalningsfunktion?

Testpersonerna fick använda Swish som betalningsfunktion i undersökningen. Som helhet var
gruppen väldigt överens om att det kändes tryggt att använda tjänsten, och att
betalningsfunktionen de använde kändes bra. En deltagare lyfte att de ansåg att varumärket
Lova.nu kom i första hand gällande känslan av trygghet, och att vilken betalningsfunktion som
fanns kom i andra hand. Hen kände att hen litade på varumärket.

Fråga IT2-18: Hur upplevdes syftet med hemsidan?

Ett par av testpersonerna upplevde hemsidans syfte något oklart. Fler personer upplevde
hemsidans syfte som tydligt och tyckte att det var en kul idé. De kategoriserade syftet som att
skapa en plattform för att underlätta att hålla löften, att hemsidan ska hjälpa människor uppnå
mål eller skapa vanor samtidigt som pengar går till välgörande ändamål. En person uppgav att de
upplevde hemsidans funktion som något de kunde dra nytta av och som hen trodde att även
andra kunna dra nytta av. En deltagare tyckte att syftet var tydligt men att webbapplikationen
även bör finnas som app till telefonen. En person ansåg att de kunde se hemsidan användas likväl
för att utmana vänner vid festliga tillfällen som för bestående saker. En annan person tyckte att
det var tydligt att det huvudsakliga syftet var att motivera användaren till något den vill göra, och
att det bakomliggande syftet sedan var att samla in pengar till välgörenhet. En testdeltagare lyfte
att de gärna hade sett fler välgörenhetsorganisationer samt att tjänsten för påminnelser kändes lite
överflödig när man själv kunde använda sig av en kalender eller dylikt, men att det kändes
spännande att lova bort pengar.
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Fråga IT2-19: Upplevde du en skillnad i ditt måluppfyllnad då du använde tjänsten Lova.nu:s funktioner
mot när du inte gjorde det? Om ja: vilka skillnader?

18 av 20 testpersoner ansåg att de upplevde en klar skillnad mellan iterationerna och att Lova.nu
hjälpte dem väsentligt till att hålla sitt mål. De uppgav att när de inte haft tillgång till
stödfunktionerna kom de inte alls ihåg att utföra sin uppgift och att de upplevde en större
motivation att uppfylla målet när de använde Lova.nu. En testperson lyfte att den kände sig mer
investerad i målet när den använde tjänsten, och en annan att den fick en extra knuff mot att
utföra målet. Många lyfte vikten av påminnelserna och att hemsidan bidrog till att målsättningen
blev mer seriös. När målet kändes mer seriöst ökade motivationen. En person kände stort
engagemang mot att få tillbaka 50 kr i utbyte mot att göra fem armhävningar. En deltagare lyfte
att de främst verkligen drog nytta av att göra målet publikt och att det bidrog till att de uppfyllde
sitt mål. Av de resterande två ansåg en av dem att det viktigaste var att formulera sin målsättning
S.M.A.R.T. och den andra att den första iterationen utan stödfunktioner gått bättre för att hen
fått en synlig påminnelse av boken.
Fråga IT2-20: Är det några andra funktioner du önskat under testet för att underlätta och hjälpa dig i din
måluppfyllnad? Om ja: vilka funktioner då?

Testgruppen lyfte följande förbättringsförslag:
- Möjligheten att få påminnelsen till telefonen, exempelvis som notis
- Att själv få välja vid vilken tidpunkt man ska motta sin påminnelse samt hur ofta
- Möjligheten att kunna utmana sina kompisar. Till exempel att se vem som klarar av att
avstå från sötsaker under längst tid
- Att kunna genomföra mål som grupp
- Mer statistik gällande sin måluppfyllnad
- Att få återkoppla antingen dagligen eller veckovis om man uppfyllt sin uppgift eller inte,
för att skapa incitament då det blir jobbigt att behöva meddela att man inte utfört
uppgiften
Fråga IT2-21: Har du några andra egna tankar, åsikter, eller frågor att framföra kring antingen själva testet
eller ämnet måluppfyllnad?

Punkter som lyftes var att det bör vara tydligt hur Lova.nu kontrollerar att målet faktiskt
genomförts, samt att tjänsten bör finnas som app till telefonen och kunna interagera med Google
Calendar.

SAMMANFATTANDE IHOPSATTA DIAGRAM FÖR ITERATION 1&2:
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Stapeldiagram som beskriver antal svar per upplevd svårighetsgrad sett till att utföra målet under
båda iterationerna för samtliga testpersoner.

Cirkeldiagram som visar antalet ja och nej på frågan om testpersoner klarat upprätthålla sitt mål
sett till båda iterationerna för samtliga testpersoner.
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Stapeldiagram som beskriver antal svar med avseende på antal dagar testpersonen utförde
uppgiften sett till båda iterationerna för samtliga testpersoner.

Stapeldiagram som beskriver antal svar per upplevd svårighetsgrad sett till att utföra målet under
båda iterationerna för testpersoner med tillgång till funktionerna.
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Cirkeldiagram som visar antalet ja och nej på frågan om testpersoner klarat upprätthålla sitt mål
sett till båda iterationerna för testpersoner med tillgång till funktionerna.

Stapeldiagram som beskriver antal svar med avseende på antal dagar testpersonen utförde
uppgiften under båda iterationerna för testpersoner med tillgång till funktionerna.
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Stapeldiagram som beskriver antal svar per upplevd svårighetsgrad sett till att utföra målet under
båda iterationerna för testpersoner utan tillgång till funktionerna.

Cirkeldiagram som visar antalet ja och nej på frågan om testpersoner klarat upprätthålla sitt mål
sett till båda iterationerna för testpersoner utan tillgång till funktionerna.
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Stapeldiagram som beskriver antal svar med avseende på antal dagar testpersonen utförde
uppgiften sett till båda iterationerna för testpersoner utan tillgång till funktionerna.

Stapeldiagram som beskriver antal svar med avseende på hur betydande funktionen
“påminnelser” ansågs vara sett till båda iterationerna för samtliga testpersoner.
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Stapeldiagram som beskriver antal svar med avseende på hur betydande funktionen
“offentlighetsgörande” ansågs vara sett till båda iterationerna för samtliga testpersoner.

Stapeldiagram som beskriver antal svar med avseende på hur betydande funktionen
“pengaincitament” ansågs vara sett till båda iterationerna för samtliga testpersoner.
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