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Scope
Att under en månad undersöka möjligheten till en förenkling av
kommunikationen mellan kattorganisationer och adoptanter vid
kattadoption i Sverige.
Sy et är att se om och hur processen kan göras mer lättillgänglig
utan att eliminera (för den ena eller andra parten) kritiska
moment, samt hur man kan underlätta matchningen av rätt katt
med rätt adoptant.
Slutmålet är att presentera en idé till hur man skulle kunna
underlätta adoption av hemlösa katter.
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Varför?
Hemlösa katter är ett stort och växande problem
Ett ökande antal katter far illa. Enligt villaägarna ﬁnns det 100 000
hemlösa katter i Sverige1 och det ﬁnns närmare 100 katthem - nya
öppnas kontinuerligt. 2 Föreningen Djurskyddet i Karlshamn
rapporterade till exempel redan i augusti 2020 om en ökning med
50% av inlämnade/ hittade katter mot föregående år. 3
Gemensamt för organisationer som hjälper hemlösa katter är att de
har svårt med ﬁnansiering och att hitta nya hem till katterna.

1) https://news.cision.com/se/royal-canin/r/100-000-hemlosa-katter-i-sverige,c3194897, läst 210831
2) https://www.villaagarna.se/radgivning-och-tips/forsakring/artiklar/ett-hart-liv-for-hemlosa-katter/, läst 210831
3) https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/rekordmanga-hemlosa-katter-forening-kan-inte-hjalpa-alla, läst 21-08-31
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Vem?
Alla de som engagerar sig på olika sätt i
omhändertagandet av katter.
Aktiva som fångar in och omplacerar katter, ideella
organisationer (deras hemsidor och dess medlemmar), de
som i sociala medier delar och på andra sätt deltar i
processen att förmedla katter, de som adopterar katter, samt
de som övervägt men inte tagit steget till att adoptera en katt.
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Vad?
(Hur) kan man förenkla för både den
som adopterar ut och den som
adopterar så att ﬂer katter kan hitta
nya hem?
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Ideella Organisationer & Katthem

Över hela Sverige ﬁnns idag en uppsjö av ideella organisationer som hjälper katter (eller
husdjur i allmänhet) att hitta nya hem. Dessa drivs till största delen av volontärer med hjälp av
ﬁnansiering från privatpersoner och företag eller intäkter från evenemang.
Katter som kanske bott utomhus under en tid eller kommer från hem där de inte blivit
behandlade väl kan vara skygga. På katthemmen utvecklas de från att vara hemlösa och rädda
för människor till att i många fall bli gosiga och sociala, med hjälp av volontärerna. 1
Förutom katthemmen använder sig många organisationer av jourhem, det vill säga
privatpersoner som temporärt tar hand om och rehabiliterar katter som behöver någonstans
att bo, innan organisationen förhoppningsvis hittar ett nytt hem åt dem. 2

1) http://katthjalpen.nu/katthemmet/, läst 210831
2) https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/rekordmanga-hemlosa-katter-forening-kan-inte-hjalpa-alla, läst 210831
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Enkät

Vem engagerar sig?
Verktyg: Google forms
SYFTE:
För att undersöka VEM som hjälper katter så skapades en enkät.
Detta för att snabbt kunna få generell information om gruppen
och hitta intervjupersoner.
HUR:
Enkät via Google Forms. Min e erforskning visade att denna
grupp av personer är väldigt aktiv i sociala medier, så därför
valde jag att börja där. Jag postade enkäten i ett antal grupper på
Facebook som direkt har omplacering av katter som ämne, men
även grupper med det generella ämnet katter.
Enkäterna samlades in under tiden 31 augusti till 1 september
2021 och det totala antalet svar uppgick till 73.
(Enkät bilaga 1)
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Exempel på grupper där enkäten lagts upp:
(antal medlemmar inom parentes)
"Kattgruppen" (1000)
"Bortsprungna katter - DjurID.se" (6100)
"Hund/ Katter i jour söker hem!" (6000)
"Kattälskarna i Syd" (3900)
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Intervju / Q&A

Om Engagemang
Verktyg: Telefon/ Teams/ Mail
URVAL:
Uppföljande intervjuer med personer som slumpmässigt valdes ut från enkätsvar samt kontakter genom mitt eget nätverk.
SYFTE:
Att bättre förstå deras utmaningar och svårigheter, men också vad som driver dem.
HUR:
1) PERSONLIG INTERVJU (3 stk) - Semistrukturerad intervju med ett fåtal förutbestämda frågor och med utgångspunkt i
empatiskt lyssnande. (Intervjufrågor bilaga 2)
Tidsåtgång: 40-60 minuter.
2) MAILENKÄT/ Q&A (4 stk) - Då det visade sig vara svårt att få ett personligt samtal med denna grupp valde jag att även sätta
ihop ett mail-frågeformulär med ungefär samma frågor, för att på så sätt få mer data. (Q&A-frågor Bilaga 3)
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Stereotyp?

Analys:

VEM ﬁnns där för
katterna?
De som arbetar på katthem, de som
hjälper eller adopterar hemlösa katter, de
som skänker pengar och andra eldsjälar
som på annat sätt bidrar.
Vem är de egentligen?
Analysen baseras på genomgångna
enkäter och intervjumaterial.
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AEIOU
Mål
Att minska antalet hemlösa
katter
Att omplacera så många
hemlösa katter som möjligt.
Att göra allmänheten
uppmärksam på att tamkatter
bör steriliseras/ kastreras och
vad icke kontrollerad katt-avel
leder till.
Att skärpa lagsti ningen
gällande avel, handel och
registrering av tamkatter.
Att adoptera en katt.

Miljö
I det oﬀentliga rummet.
På internet (Facebook,
hemsidor, annonser)
Utomhus där man kan hitta
hemlösa katter.
Katthem eller jourhem.

Interaktioner
Informera allmänheten om
att tamkatter bör
steriliseras/ kastreras och
chippas, samt vad icke
kontrollerad katt-avel leder
till
Arbeta politiskt för katters
rätt.

Veterinärklinik.

Fånga in hemlösa katter.

I privata hem.

Kastrera, avmaska och
chippa omhändertagna
katter,
Rehabilitera och omplacera
omhändertagna katter.
Samla in pengar för att
ﬁnansiera verksamheten.

Föremål
Lokal - Katthem/jourhem

Kattälskare

Internetuppkoppling

Nästan uteslutande kvinnor

Fordon

Alla åldersgrupper

Fälla(-or)
Bur(ar)
Allt som man behöver för att ta
hand om en katt - kattlåda,
borstar, leksaker, kloklippare
etc

Boende i storstäder, mindre
order och på landsbygd i
Sverige
Arbetar inom "alla"
yrkesgrupper

Kattmat
Avmaskningsmedel
Skyddshandskar
Förbandslåda
…...och mycket mer
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Användare
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De som engagerar sig
73 personer svarande på min enkät mellan den 31 augusti - 3 september 2021

100% Kvinnor
45% är över 50 år

Hjälper katter
de själva
hittar

Har en
oﬃciell
position i en
organisation

10%

56% har inga andra husdjur

Bidrar
ﬁnansiellt

7%

30%

förutom katter
58% har inga hemmaboende barn
Majoriteten har 2 eller ﬂer
katter, men få har ﬂer än 5

25%

Engagerar
sig endast i
sociala medier

28%
28%
Arbetat som
volontärer
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Feedback från de aktiva
De största utmaningarna

Hitta adoptanter

Finansiering

Engagera volontärer

Många som är kattintresserade vet att det ﬁnns
kattstall. Men en stor del väljer ändå att istället
köpa en katt för att de tycker processen med
adoption blir för omständlig. Att nå ut till dem
som köper en katt istället för att adoptera är en
utmaning.

Katthem ska godkännas av Länsstyrelsen, vilket enligt
ﬂera intervjupersoner inte alltid är så lätt.
Om man inte är en oﬃciell förening gör det att
förtroendet minskar och gör det svårare att samla in
pengar. Och även om man har oﬃciell status så kostar ett
90-konto pengar* vilket har många föreningar inte råd
med. O a får donationer helt enkelt ske i god tro. Det är
ett hinder för vissa människor.

Olika organisationer arbetar på olika sätt. Då det
o a krävs stora insatser och allt arbete sker ideellt
så ﬁnns lite om någon tid för gemensamt agerande
och volontärerna arbetar därför o a mycket
ensamma.
Att det endast rör sig om ideellt arbete gör också att
många inte har tiden som krävs vid sidan av ett
vanligt arbete.
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*5000kr i ansökningsavgi , sedan löpande årskostnad på 0,06%av insamlat belopp, minimum 5000 kr/ år
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"Djur har alltid engagerat
mig. Jag fångar 50-100
hemlösa katter varje år
och har gjort det nu i 12
år."

"När man har ha katt
och kommit dem nära
hela livet känns det
viktigt att hjälpa katter
som har det svårt."

"Det som engagerar mig
är att se en liten, mager,
sjuk, rädd katt förvandlas
till en pigg och glad katt
som alltid har magen full."

"(vi behöver) hjälpa folk
som inte har råd att
sterilisera och kastrera
sina katter. Katter
behöver få högre status
än en borttappad vante!"
(Citat från användarintervjuer)
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Olika grad av engagemangsnivå*
låg

hög

"Verksamhetsorganisatör"
En person som är oﬃciellt engagerad
i en organisation. Det kan vara till
exempel en styrelsemedlem....
eller någon som driver ett katthem.

01

låg

hög

"The Doer"
Hjälper som volontär ideellt till på
katthem...
eller agerar jourhem för att
temporärt ta hand om en hemlös
katt....
eller engagerar sig aktivt i att hitta
och ta hand om hemlösa katter.

02

låg

hög

"Bidragsgivare"
Engagerar sig och är antingen
medlem i en organisation som
hjälper katter eller skänker
pengar emellanåt.
Följer olika organisationer på
Facebook och delar inlägg.
Har o a en politisk vinkel.

03

låg

hög

"Vanlig kattälskare"
Följer och delar ibland inlägg om
bortsprungna katter eller katter
som söker nytt hem.

04
*Med engagemang i detta fall avses graden av att aktivt arbeta med katthjälp generellt i respektive grupp
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Personas
Behov

Om
Verksamhetsorganisatör

“Många tror att
katter klarar sig om
man släpper ut dem
vind för våg. Det gör
de INTE.”
01

Annbritt Hedin
The Doer

“Att få privilegiet att
hjälpa socialt
missanpassade katter
är en underbar
känsla.”
02

Klara Svensson
Bidragsgivaren

“Djurskyddet behöver
stärkas och framför
allt så måste
människor kastrera
sin utekatt!”
03

Maria Ek
Den vanlige kattälskaren

"Katter och djur över
huvud taget ska ha
det bra"

03

Lisa Liljegren
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Ålder:
Yrke:
Bor i:
Status:

59 år.
Handläggare på myndighet
Tollarp, på landet
Gi med utﬂyttade barn

Bio:
Annbritt har vuxit upp med katter på en
gård som hon sedan ärvt av sin
föräldrar. Hon har alltid ha katter. Då
hon har utrymme så har hon startat en
organisation och ett katthem med plats
för 14 katter. Hon gillar att vara
spindeln i nätet.
Ålder:
Yrke:

48 år
Ekonomiassisten på ett
mindre bolag
Vellinge, mindre ort
Ensamstående med
tonårsbarn

Bor i:
Status:
Bio:
Klara har ﬂera katter hemma i sitt
radhus, både ute- och innekatter som
hon har adopterat. Hon hittar o a
hemlösa katter i sitt område och tar med
dem hem till sig eller till katthemmet där
hon arbetar som volontär.
Ålder:
Yrke:
Bor i:
Status:

36 år
Sjuksköterska
Höör, mindre ort
Gi , utan barn

Bio:
Maria bor i ett stort hus och har själv 4
utekatter. Hon pratar gärna om katters
rätt och informerar dem hon möter om
kastrering och märkning av katter. Hon
är månadsgivare i Kattjouren.

Ålder:
Yrke:
Bor i:
Status:

34 år
Kundbokare
Lund, innerstad
Sambo utan barn

Bio:
Lisa är mycket aktiv i grupper som
förmedlar katter via sociala medier.
Hon delar och inlägg och tipsar sina
vänner om katter som behöver hjälp.
Hon läser gärna historier om katter det
gått bra för. Hon har två innekatter Smulan och Lillen.

Känna att hon gör en insats
Ta hand om katter
Förmedla katter
Prestige

Frustration

Lagsti ning
Finasiering
Svårt att hitta engagerade
medlemmar

Tekniskt kunnande
Internet
So ware
Mobilappar
Social Media

Ta hand om katter
Känna sig som en del av en
gemenskap
Känna att hon gör en insats

Svårighet att hitta hem till
omhändertagna katter
Svårt att få tiden att räcka till
Finansiering av de katter
hon tar hand om

Informera andra
Dela inlägg om hemlösa
katter men även lagsti ning
angående katter
Göra sig hörd i olika forum,
särskilt angående katters
rätt och katters värde

Platsbrist
Att få folk att lyssna
Att kunna bidra mer

Delta i sociala nätverk
online
Läsa lyckliga historier om
katter som adopterats
Kommentarer och
bekrä else på de inlägg hon
delar

Skulle vilja ha plats för ﬂer
katter hemma
Vill hjälpa ﬂer katter att
hitta nya ägare

Internet
So ware
Mobilappar
Social Media

Internet
So ware
Mobilappar
Social Media

Internet
So ware
Mobilappar
Social Media
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Katter i våra hem

Antalet katter i Sverige fortsätter att öka och det ﬁnns enligt en undersökning från företaget
Novus (2017) cirka 1 441 000 katter i landet. Man frågade närmare 4 500 svenskar kring
sällskapsdjur. Enligt undersökningen har 34 procent av hushållen sällskapsdjur och allra
vanligast är att ha en katt, som ﬁnns i 20 procent av hushållen. Knappt häl en av katterna har
en veterinärvårdsförsäkring. 1
21.10.01 fanns det 2242 aktiva kattannonser på Blocket (mot 1443 annonser för hundar). 2
Utbudet av katter till salu är alltså ganska stort, så hur väljer man som vanlig privatperson vid
införskaﬀandet av katt? Att köpa en katt på Blocket verkar rimligt enkelt mot att adoptera en
katt via en kattorganisation med allt vad det innebär av ansökningshandlingar, eventuella
hembesök och en katt som kanske inte är van att bli klappad? Hur gör "folk" när de skaﬀar
katt?

1) https://www.agria.se/pressrum/pressmeddelanden-2017/allt-ﬂer-hundar-och-katter-i-sverige/, läst 211001
2) https://www.blocket.se/annonser/hela_sverige/fritid_hobby/djur/katt?cg=6082, läst 211001

Eva-Maria Johansson UX20 - 211003

15

Enkät

Att skaﬀa katt
Verktyg: Google Forms
URVAL:
Kattägare, engagerade i gruppen "Kattälskarna i syd" på Facebook med 3900 medlemmar vid
tidpunkt för enkätens genomförande. Medlemmarna består till största delen av boende i Skåne.
93 av de första 100 medlemmarna i listan är kvinnor (baserat på deras namn/proﬁlbild).
SYFTE:
Att undersöka hur vanligt det är att adoptera katt, varför de som inte adopterat gjort det valet,
samt hur deras upplevelse var som övervägt att adoptera med inte fullföljt.
HUR:
Enkät (bilaga 4) Google Forms genomförd 13-15 september 2021
Antal svar: 116
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Enkätresultat - Att skaﬀa katt
Vilket alternativ passar bäst in på dig?

Var hittade du din senast adopterade katt?

112 svar

73 svar (fråga ställd endast till dem som HAR adopterat katt)

12%

116 svar

4%

1%

Har aldrig övervägt
att adoptera katt

20%

Hittat en katt

32% av de som inte adopterat
upplevde det som svårt att hitta en
katt att adoptera.
59% av de som inte adopterat
undersökte inte ens hur adoption
går till.
27% av dem som undersökte
processen upplevde den som
komplicerad.

Direktkontakt med katthem

8%

Har övervägt eller försökt
adoptera katt, men inte fullföljt

74% har adopterat katt
Endast 15% har hittat en katt via en
websida.

Egen kattunge

7%

37%
Facebook

74%

Muntligt

15%

Via websida

26%

Har adopterat en katt

Hittat en katt

Upplevde du det som svårt att hitta en katt att adoptera?

Upplevde du adoptionsprocessen som komplicerad?

22 svar (fråga ställd till de som INTE adopterat katt)

22 svar (fråga ställd till de som INTE adopterat katt)

59%
Jag undersökte
aldrig hur det
går till

68%
Nej

14%

32%
Ja

Eva-Maria Johansson UX20 - 211003

27%

Komplicerad

Enkel
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Katthjälpen.nu

Funktionstest
Metod: Användartest/ Observation Online (Teams & Messenger)
URVAL:
Personer i min närhet som aldrig har adopterat en katt och ej är insatta i hjälporganisationer, men som skulle
kunna tänka sig att adoptera om de skulle skaﬀa katt.
SYFTE:
Att förstå hur en person som utan tidigare kännedom om katthjälpsorganisationer navigerar på en sådan
hemsida samt hur de upplever adoptionsprocessen.
HUR:
Observation av hur användaren navigerar på en sida ute er en speciﬁk uppgi .
E er att ha tittat på ett antal liknande hemsidor föll valet på att göra ett användartest på sidan:
http://katthjälpen.nu/
1) Användaren ska hitta en katt som den skulle kunna adoptera baserat på sina förutsättningar.
2) Användaren ska sätta sig in i hur adoptionsprocessen går till.
3) Användaren ska beskriva hur den praktiskt ska gå tillväga i nästa steg.
Eva-Maria Johansson UX20 - 211003
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Det här är Katthjälpen
Kort om organisationen:
Ideell förening.
Verksam i och runt Malmö.
Grundades 2002.
Förmedlar ca 150-200 katter/år.
Katthem med plats för 31 katter.
Finansieras till största delen av privatpersoner genom
medlemsskap.
Arbetar e er "No kill"-principen (att man kämpar för
kattens rätt till ett värdigt liv även om det kräver dyra
veterinärvårdsräkningar eller lång rehabiliteringstid)
Katthjälpen har förutom sin hemsida en facebooksida
samt ett instagramkonto.

Iakttagelse:
Vid Google-sökninging på "Adoptera katt i Malmö" &
"Skaﬀa katt i Malmö" kommer katthjälpen.nu upp som
första träﬀ e er annonser.

Eva-Maria Johansson UX20 - 211003
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Vad "gör" websidan katthjälpen.nu?

Hittar hem till katter

Informerar

Söker stöd

Tar in katter

Detta görs på först sidan
genom att visa bilder på de
katter som behöver ett hem.
Kriterier för att få adoptera
katten beskrivs och man får
som adoptant ansöka om att
få adoptera en speciell katt.

På hemsida vill man
informera om olika saker:
- Hur man ska välja katt
- Hur en adoption går till
- Om katthemmet och sin
organisation
- Hur man gör om ens katt
har rymt

Man kan på olika sätt bidra
till versamheten både som
privatperson (medlemskap,
gåva, bursponsring) eller som
företag (genom engångsgåva
eller sponsring av en bur på
katthemmet).

Man arbetar med att hjälpa så
många katter som möjligt, så
om man har hittat en till
synes hemlös katt kan man
genom hemsidan kontakta
Katthjälpen för att eventuellt
få hjälp.

Katthjälpen.se förmedlar hemlösa katter, samtidigt som sidan informerar om kattsäkerhet och sin organisation
samt söker ﬁnansiering till sin verksamhet.
Eva-Maria Johansson UX20 - 211003
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Kort funktionsbeskrivning av sidan*
Förstasidan
På förstasidan kommer man
direkt in till bildbiblioteket av
tillgängliga katter.
Enda informationen man får
här om katten är bild och
namn.
För att få information om hur
adoptionsprocessen, regler,
katthemmet etc så får man ta
sig till dessa delar från
huvudmenyn.

Kattsida
När man klickar in på en katt
får man mer information om
den. Detaljerad och
användbar information.
För att anmäla intresse att
adoptera vald katt klickar
man på "Adopterbar". Då
kommer man till ett
intresseformulär.
Kattens historik presenteras
(det som de känner till)
Fler bilder av katten ﬁnns för
påseende
Nederst på sidan kan man
klicka sig vidare eller tillbaka
mellan katterna.
Notering: man måste scrolla
ner på sidan för att nå dessa.
* För komplett sitemap, se bilaga 5
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Testresultat
"Det känns som om de har
storhetsvansinne."
(angående adoptionsprocessen)

"Jag hittar inte tillbaka till katterna,
var är de??"
(användaren klickade sig vidare och kunde inte
komma tillbaka till bilderna av katter)

"Oöverskådligt! Man orkar
ju inte klicka in på varenda
katt för att läsa om dem."

"Bra och enkel sidan
jämfört med andra, ger
ett seriöst intryck"

"Jag vill ju bara ha en
kattunge....."

"Där är ju inte så många att
välja på, jag får väl kolla igen
en annan gång"

Gemensamt för användarna är att det saknas sätt på vilket de kan söka fram en katt som passar dem.
Det är tidsödande att klicka sig igenom kattbiblioteket och de tröttnar snabbt då många katter har
väldigt speciﬁka behov.
Eva-Maria Johansson UX20 - 211003
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User journey

Användaren börjar
titta runt på katter
som är tillgängliga
för adoption.

Användaren hittar
en kattunge den vill
adoptera.

Användaren tvekar
hur man kommer
vidare, men klickar
till slut på "Adoption"
i huvudmenyn.

Användaren läser sidan
och reagerar på länken
"Att välja katt" -->
klickar på den.

Användaren får reda på
att för att adoptera en
kattunge under 6
månader så måste man
adoptera ett par.

Användaren tvekar
och lämnar sidan för
att fundera på saken.

Direkt översikt av tillgängliga katter.

Känslomässigt band skapas via
bilder och beskrivning.

Får användaren att själv aktivt
uppsöka mer information.

Bra att länken är där så att
användaren hittar till sidan.

Jättebra och precis information.

Användaren får chansen att
överväga sitt beslut och
införskaﬀandet av katt blir inte
impulsivt.

Man måste klicka in för att få någon
mer info om katten än namn.
Man kan inte ﬁltrera.

Inte full info här om vad som krävs
för att adoptera katten.

Svårt att hitta länken till
adoptionsformuläret direkt.

Användaren borde läst detta innan
den väljer en katt.

Användaren blir besviken.

Användaren kanske upplever
processen för svår och kommer inte
tillbaka.

Lägga till en kort beskrining till
bilderna för bättre översikt.
Lägga till sökﬁlter.

Lägga till en tydlig länk till
adoptionssidan.

Länka till adoptionssida på ﬂera
ställen, till exempel ovanför
bildbiblioteket.

Göra användaren uppmärksam
innan den börjar leta katt i
biblioteket för att undgå besvikelse.

Få användaren att läsa denna sida
innan den "förälskar sig" i en katt
den inte kan få.

Göra det lättare för användaren att
förstå att denne kan lämna en icke
bindande intresseanmälan, så att
man kan upprätta en kontakt.

Eva-Maria Johansson UX20 - 211003
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Insikter

Adoptanten vill att det ska vara enkelt att hitta en katt
Adoptanten är inte intresserad att investera för mycket av sin tid i att leta runt
Adoptanten förväntar sig att kunna ﬁltrera sig till en katt (likt i en webshop)
Adoptanten blir överväldigad av för mycket information
Organisationernas och adoptanternas förväntningar på processen överensstämmer inte
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24

Frågeställning
Hur kan vi öka antalet
förmedlade katter?
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Undersökning:

Kattförmedling
online
Det ﬁnns en uppsjö av organisationer och
katthem som förmedlar hemlösa katter,
och en viktig del av dessa är att synas
online för att bli hittade.
Jag har tittat på vad dessa har gemensamt
i fråga om utseende och krav vid adoption.
SYFTE: Undersöka om det skulle ﬁnnas en
möjlighet att samla ﬂera organisationer på
en gemensam plattform.
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Enkät

Organisationer & deras regler
Metod: Google Forms
URVAL:
Aktiva kattorganisationer.
SYFTE:
Att förstå vilka skillnader det kan ﬁnnas i adoptionsprocessen hos olika organisationer.
HUR:
Kontakt med via mail & Facebook med länk till enkät (Google forms)
Antal svar: 13, 21-28 september 2021

Eva-Maria Johansson UX20 - 211003
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En jämförelse av Organisationers Processer & Regler
13 Organisationer svarande på min enkät mellan den 21-28 september 2021
- Pris mellan 800-2600 kr
- Kastrerade (om könsmogna) (13/13)
- Avmaskade (13/13)
- Veterinärundersökta (13/13)
- Vaccinerade (delvis eller helt) (12/13)
- Id-märkta på något sätt (12/13)
10/13 organisationer kräver att man besöker dem innan adoption

Trots att det i ﬂertalet
intervjuer framkommit att
det är stora skillnader i hur
organisationer arbetar, kan
man se att de har väldigt
liknande grundregler och
tillvägagångssätt.

10/13 ställer ibland krav på att katt redan ﬁnns i hemmet
9/13 kräver att adoptanten försäkrar katten
4/13 svarar att de endast adopterar ut katter inom ett visst geograﬁsk område
2/13 organisationer adopterar endast ut innekatter
Alla organisationer gör en manuell bedömning av kompatibilitet mellan katt och adoptant
Ingen organisation kräver att adoptanten ha katt tidigare
Eva-Maria Johansson UX20 - 211003
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Prototypingtest

Adoptionssida för ﬂer
Verktyg: balsamiq Wireframes
URVAL
Personer utan tidigare erfarenhet av kattadoption, men som skulle kunna tänka sig att adoptera en katt. 2 personer hade
deltagit i det tidigare testet av katthjälpen.nu, medan 3 personer var helt nya.
SYFTE:
E er att ha pratat med både insatta och adoptanter, framgick att de olika organisationerna/katthemmen är ganska
isolerade och inte samarbetar på bred front, och det är svårt att som adoptant veta vart man ska vända sig. Samt att en
organisation av utrymmesskäl har en begränsad mängd katter - vilket därmed begränsar urvalet för adoptanterna. Att
hålla koll på ﬂera olika katthem kan ta tid.
HUR:
Genom att skapa en wireframeprototyp vill jag testa hur de eventuella adoptanterna tar emot ett nytt koncept.
Testerna genomfördes mellan 23 september - 1 Oktober 2021.
Antal deltagare: 5 personer.
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"Hitta katt" - koncept
Idé till konceptet:
Sidan samlar ﬂera olika organisationers
katter, vilket ger ett större urval för
adoptanten.
Det går att ﬁltrera på så sätt att man kan
se katter som passar ute er sina
individuella förutsättningar.
Man kan skapa en bevakning om man
inte hittar en katt och får då automatiskt
ett mail när en passande katt läggs in.
Man kan ansöka direkt från sidan till den
organisation som handhar aktuell katt.
Härifrån övertar organisationen själva
kommunikationen med adoptanten.
Wireframes Prototyp:
https://evamariajohansson216400.invisionapp.com/console/share/R332QPWIGU
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Användarnas intryck
Användarna gillar
ﬁltreringsfunktionen men vill
gärna ha ytterligare
ﬁltreringsalternativ.

Användarna tar positivt emot
att sidan samlar katter från
många organisationer, då det
ger ett större urval.

Användaren vill veta med
säkerhet att de inte förbinder
sig till något genom
intresseanmälan
"Ansökan om adoption" känns
för seriöst - Användarna tror att
de "lovar" att adoptera en katt Intresse är ett bättre uttryck.

Det är viktigt för användaren att
veta vem som står bakom sidan,
och vilka katthemmen är.

Vissa användare anger att de vill
ha möjlighet att sortera katter
endast från ett valt katthem.

Användaren vill kunna markera
en katt som intressant för dem
personligen för att kunna hitta
tillbaka till den senare.
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Användarna agerar på ett sätt
som påminner om sättet att
navigera i en webshop.

"Det skulle vara bra att veta om katten
är skygg eller van vid människor, jag
vill kunna klappa min katt, eller veta
att den är rumsren"

"Å det var ju bra att man
kan få veta när det kommer
in en passande katt!"

"Bra att se fler katthem som
man inte visste fanns.
Särskilt inte om man kanske
är ny på att skaffa katt."

"'Ansök om att få
adoptera Tusse', det
känns lite snabbt på!"
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Nästa Steg
Användarna tar positivt emot konceptet av att samla katter från
olika organisationer på en hemsida. De lägger inte den största
vikten vid vilket katthem en katt kommer ifrån - de fokuserar på
att hitta en katt som passar dem och de vill inte lägga tid på att
leta runt.
Nästa steg i processen skulle därmed vara att undersöka med
organisationerna som arbetar med katthjälp om de är
intresserade av en sådan lösning. Är det intressant för dem?
Passar det deras koncept? Vad skulle motivera dem att delta?
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Bilagor

