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Act with CARE

«Det er en god investering å jobbe med kvinner. 
Fordi kvinner skaper forandring, ikke bare for seg selv, men 
også verden rundt seg.»

- CARE

S L U T T P R E S E N TA S J O N  AV  K A N D I D AT 6 2 1 4 ,  B O P 3 1 0 3
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1.0 Bakgrunn

2.0 Brukeropplevelse

Presentasjon av designløsningens bakgrunn, hensikt og betydning

Presentasjon av løsningen i sin helhetlige opplevelse

Foto: care.no
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1.0

Foto: Annie Spratt

BAKGRUNN
Presentasjon av designløsningens 

bakgrunn, hensikt og betydning

Hver fjerde jente i utviklingsland 
blir mor før hun fyller 18 år
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Problemstilling
Konseptets overordnede tema er fattigdom, kvinner og likestilling. 
Tjenesten skal belyse hvordan våre handlinger som enkeltindivider 
kan bidra til å komme nærmere FNs bærekraftsmål 5 tilpasset mål-
gruppen. Problemstillingen lyder slik:

«Hvordan kan en veldedig organisasjon øke donasjoner gjennom 
bruk av digital plattform?»
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Innsikt
De som blir hardest rammet av fattigdom er kvinner og barn da de 
mister retten på å bestemme over egne liv. De tjener mindre enn 
menn, eier mindre, blir oftere utsatt for vold i samfunnet og færre får 
gå på skole

For å klarte å utrydde fattigdom, må vi ha oppnådd FNs bærekrafts-
mål nr.5, likestilling mellom kjønnene. 

I dag lever 767 millioner mennesker i absolutt fattigdom

De som donerer mest penger til veldedige organisasjoner i Norge, 
er kvinner mellom 70-79 år. De som donerer minst og kvinner og 
menn mellom 17-29 år

Det er viktig å satse på millenniumsgenerasjonen, da de ønsker å 
donere

Mann ja; 25 %

Mann nei; 8 %

Kvinne ja; 60 %

Kvinne nei; 7 %

Antall respondenter som kunne tenke seg å donere fordelt på kjønn
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Konseptet
«Act with CARE» er en applikasjon, til millenniumsgenerasjon, som 
skal bidra til økte donasjoner for CARE Norge. Applikasjonen er 
designet for CARE Norge som en fiktiv kunde. 
Applikasjonen går ut på å kombinere innsamling med underhold-
ning for motivasjon. Applikasjonen består av forskjellige acts til-
passet brukerens interesser. En act vil for eksempel være «Hver 
gang Trump sier noe dumt om coronaviruset donerer du 10 kr til å 
bekjempe covid-19». Brukeren legger selv inn kortet sitt og applika-
sjonen trekker penger hver gang Trump har en av disse uttalelse-
ne. Når dette skjer vil brukeren informeres med en push-varsel, 
og disse varslene/nyhetene samles på brukerens homepage. Man 
har fem interesser å velge mellom der hver interesse inneholder 4 
forskjellige acts. Applikasjonen i sin helhet bidrar til å øke donasjo-
ner for CARE samt motiverer og lærer målgruppen om denne store 
problemstillingen man står ovenfor i dag. 
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Foto: Annie Spratt

BRUKEROPPLEVELSE
Presentasjon av løsningen i sin helhetlige opplevelse

To tredjedeler av verdens analfa-
beter er kvinner



6214

LOADING PAGES

Disse sidene består av et slideshow på 7 sider. Dette en del av 
introduksjonen til applikasjonen. Disse vil kun vises ved bruk av 
applikasjonen for første gang. De beveger seg av seg selv. 
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HOME
Homepagen vil bestå av dine nyheter som kommer av dine acts. 

Har en av dine acts blitt utført, får du nyhet om dette.

ACT
Denne siden inneholder dine aktive acts, acts rettet mot dine in-
teresser, hverdags acts og forslag til acts. For å aktivere en act 

trykker du på kortet og følger stegene videre.

PROFILE
På profilsiden din finner du informasjon om deg, ditt kort og dine in-
teresser. Du vil også ha muligheten til å se hvor mye penger du har 
donert totalt og hva dine penger har bidratt til. Her kan du også lese 

dypere om CARE og arbeidet deres dersom du ønsker det.

MAIN PAGES
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TRUMPSTA ACT STEG FOR STEG

Her forklares dte hvordan man aktiverer en act steg for steg. Her kan du bestemme beløpet selv og din 
månedlige maxgrense. Ved det siste punktet legger du inn kortet ditt. Dette trenger man kun å gjøre en 
gang. Ligger det inne er det bare å sette i gang mer flere acts.
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For å deaktivere en act trenger man kun å trykke på acten man finner på homepagen og forslag til 
deaktivering kommer opp. Du får deretter en bekreftelse på at acten er deaktivert. Her kan du også 
legge den til igjen ved å trykke på plussikonet dersom du ønsker det. 

TRUMPSTA ACT STEG FOR STEG
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Gå til lenken over for å prøve den interaktive prototypen av Act with 
CARE. 

God fornøyelse!

Prototypen
https://xd.adobe.com/view/3603c1f6-e32a-4ff7-
632d-2b6a32165384-4032/


