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Sammanfattning
Metoder för att påverka användares attityder eller beteenden används idag i stor utsträckning
inom informationsteknik. För att studera detta fenomen har ämnesområdet persuasive technology
uppstått. I denna studie kartläggs och jämförs två tjänsters användning av persuasive technology.
Tjänsterna som studerats är träningstjänsten RunKeeper samt rökavvänjningstjänsten
LIVESTRONG. Kartläggningen har genomförts genom en dokumentanalys av tjänsternas
användargränssnitt. Med hjälp av PSD-ramverket, vilket innehåller 28 designprinciper för att
förändra användarens beteenden och attityder, har antalet förekomster av ramverkets
designprinciper räknats för att på så sätt ge en bild av hur dessa tjänster försöker påverka
användarna. Resultatet visar att RunKeeper främst försöker påverka användaren genom de
uppgifter som denne utför med hjälp av applikationen medan LIVESTRONG i främst försöker
påverka användaren genom dialogen mellan system och användare.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Användningen av så kallad persuasive technology är idag utbredd och används i stor
utsträckning av tjänster som Google och Facebook (Fogg, 2015). Uttrycket persuasive
technology har inom tidigare forskning betecknats som interaktiv informationsteknik designad
för att förändra ett beteende eller en attityd (Oinas-Kukkonen & Harjumaa, 2009). Exempel på
metoder för att förändra användarens beteenden och attityder är att ge användaren olika typer av
belöningar eller uppmuntran vid användandet av systemet (Oinas-Kukkonen & Harjumaa, 2009).
Persuasive technology kan användas i många syften. Forskare har till exempel visat att det kan
användas som hjälpmedel för att hantera rökning, alkoholkonsumtion, vikt, diabetes, astma,
tinnitus, stress, depression, komplicerad sorg eller sömnproblem (Oinas-Kukkonen, 2013).
Användares beteenden och attityder är något som studerats under en längre tid inom
datavetenskapen. Lärdomar har dragits från teorier inom framförallt socialpsykologin och den
kognitiva psykologin, det har även utvecklats teorier kring användares beteenden och attityder
specifika för datavetenskapen. Dessa teorier är användbara för att förstå vilka intentioner som
ligger bakom ett beteende som i någon utsträckning har med informationssystem och
användningen av dessa att göra, samt hur detta beteende kan kontrolleras. (Oinas-Kukkonen,
2013)
På en generell nivå bygger idéen om persuasive technology på antagandet att människans
beteende och attityder kan påverkas av teknik. För att en teknik ska kunna kallas persuasiv krävs
dock att tekniken medvetet har designats för att försöka åstadkomma en beteende- eller
attitydförändring hos användaren. I system som implementerar persuasive technology anses
implementationerna falla under fyra kategorier, för vilka olika designprinciper och designråd har
presenterats. Dessa kategorier är Primary task support (systemegenskaper som stödjer systemets
huvudsakliga syfte), Computer-human dialogue support (återkoppling från systemet), Perceived
system credibility (systemegenskaper som får systemet att verka trovärdigt) och Social influence
(systemegenskaper som motiverar användaren genom socialt inflytande). Fenomenet persuasive
technology har diskuterats i den akademiska världen sedan andra hälften av 1990-talet men det är
först sedan 2005 som den akademiska produktionen inom ämnet kommit igång på allvar.
(Hamari, Koivisto & Pakkanen, 2014)

1.2 Begreppsanalys
I detta avsnitt kommer vi definiera några vanligt förekommande begrepp och termer i uppsatsen.
För att kunna tala om ett IT-system med persuasiva förmågor kommer vi använda begreppet
persuasivt system. Vi utgår från Oinas-Kukkonen & Harjumaas (2009) definition vilken
beskriver ett persuasivt system som en mjukvara eller ett IT-system som designats för att
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förstärka, förändra eller forma sin användares attityder eller beteenden utan att vilseleda eller
använda tvång.
Ett begrepp som liknar det föregående är behavior change support system, vilket beskrivs som
ett sociotekniskt system. Utöver att forma, förändra eller förstärka attityder och beteenden, kan
system av den här typen även syfta till forma, förändra eller förstärka handlingar föreslagna av
systemet (act of complying). Ett exempel på en sådan handling är att ta sin dagliga medicin. I
likhet med ett persuasiva system ska förändringarna uppnås utan att vilseleda eller att använda
tvång. (Oinas-Kukkonen, 2013)
I uppsatsen kommer begreppen persuasivt system och behavior change support system inte att
användas ömsesidigt uteslutande. Ett informationssytem med persuasiva förmågor kan alltså i
vissa fall betraktas som båda dessa.
Uttrycket persuasive technology har vi redan definierat som interaktiv informationsteknik
designad för att förändra ett beteende eller en attityd (1.1), i den här uppsatsen kommer det fritt
översatta uttrycket persuasiv teknik användas. Uttrycket kan brytas ner i mindre beståndsdelar.
Ett sätt att göra det på är genom att särskilja de bakomliggande psykologiska idéer som persuasiv
teknik bygger på från hur de implementeras i ett IT-system. Oinas-Kukkonen & Harjumaa
(2009) benämner den bakomliggande idén som en princip för design av persuasiva system, alltså
en persuasiv designprincip (PD).
En sista viktig term som hänger ihop med persuasiv teknik är target behavior. Target behavior
refererar till det beteende eller den attityd som en attityd- eller beteendeförändring syftar att leda
till (Fogg & Hreha, 2010).

1.3 Kunskapsbehov
Enligt Oinas-Kukkonen (2013) kommer den samtida och framtida webben att öppna upp nya
möjligheter för att skapa olika typer av applikationer med beteendeförändring som syfte. Det
därför är viktigt för både mjukvaruutvecklare och användare att vara medvetna om de olika sätt
som användare kan bli, kan komma bli och blir påverkade av designen av informationsteknik.
Datavetenskapen som fält mer generellt har ett ansvar att upplysa användare om för- och
nackdelar med att deras beteenden påverkas av informationssystem. Samtidigt bör system- och
webbutvecklare vara medvetna om den makt de har över användarna, deras design påverkar
alltid användarna på något sätt oavsett om de avser att göra det eller ej. (Oinas-Kukkonen, 2010,
2013)
Persuasiv teknik kan studeras från olika infallsvinklar. Forskning har identifierat den typ av
påverkan den har på användaren som en intressant infallsvinkel. Bland annat har det efterfrågats
ett svar på frågan hur behavior change support systems som designats för att framkalla olika
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typer av förändringar skiljer sig åt. Den här efterfrågan har uttryckts två gånger, med tre års
mellanrum, vilket vi anser kan tyda på att det är ett kvarstående problem. (Oinas-Kukkonen,
2010, 2013)

1.4 Syfte och forskningsfrågor
Syftet med studien är att undersöka om det finns skillnader i användandet av persuasiva
designprinciper mellan två tjänster vars syfte med nyttjandet av tjänsten är att uppnå olika typer
av beteendeförändringar. De två beteendeförändringar vi valt att inrikta oss på är att 1) skapa ett
nytt beteende och att 2) avsluta ett befintligt beteende. De två persuasiva system vi valt att
undersöka kommer vara i form av applikationer för smartphones.
En studie av detta slag kan bidra till att bemöta de problem som identifierades i 1.3. Genom att
undersöka hur två persuasiva system praktiskt går tillväga för att försöka påverka användare kan
studien bidra till att öka medvetenheten kring hur användare kan bli påverkade av
informationsteknik. Genom att studera två system som är designade för att skapa olika typer av
beteendeförändringar kan studien hjälpa till att skapa en bild av hur system som framkallar olika
typer av förändringar kan skilja sig åt.
Våra forskningsfrågor är således:
 Hur kan användningen av persuasiva designprinciper se ut i en tjänst där syftet med
användningen är att skapa ett beteende?
 Hur kan användningen av persuasiva designprinciper se ut i en tjänst där syftet med
användningen är att avsluta ett befintligt beteende?
 Vilka likheter och skillnader finns det i deras användning?

1.5 Avgränsningar
Användning av PD:ar leder till vissa etiska frågor, som till exempel hur och i vilken utsträckning
dessa principer bör användas. Dessa frågor kommer inte avhandlas i uppsatsen. Vi uppmanar
dock designers av persuasiva system att ta denna aspekt i beaktande och att ha ett ansvarsfullt
förhållningssätt till frågan.
I studien kommer två applikationers användning av PD:ar att jämföras. Däremot kommer någon
värdering av hur väl de används, det vill säga i vilken utsträckning de lyckas påverka
användaren, inte att utföras.
I och med att studien endast består av två fallstudier kommer det inte heller finnas någon
möjlighet att dra några generella slutsatser kring hur användningen av PD:ar kan se ut för olika
typer av tjänster. Det kommer endast kunna redogöras för dess användning i de specifika fall
som analyserats.
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Tjänster som utnyttjar applikationer för smartphones för att kommunicera med sina användare
kan kommunicera på fler sätt än endast genom applikationen. Även i den här aspekten kommer
vissa avgränsningar att göras. Andra kommunikationskanaler, som till exempel e-post och
sociala medier, kommer inte att ingå i studien. Slutligen kommer endast applikationernas
gratisversioner att studeras.

1.6 Kunskapsintressenter
Användningen av persuasiv teknik är idag väldigt utbredd (Fogg, 2015), det gör att det är ett
intressant område att studera. Det gör också att en studie som denna kan vara intressant för flera
parter. I 1.3 diskuteras datavetenskapens ansvar att informera användare om informationssystems
påverkan på deras beteende. Användare av informationssystem i allmänhet kan alltså ha ett
intresse av studien. En annan grupp intressenter kan tänkas vara designers av persuasiva system,
vilka skulle kunna dra lärdom av att se hur andra persuasiva system går till väga för att influera
användarnas beteenden och attityder.
Vidare kan forskare vara intresserade av studien, eftersom den kan bidra till att besvara frågan
hur system designade för att framkalla olika typer av förändringar kan skilja sig åt (1.4).
Slutligen skulle studien kunna utgöra ett underlag för vidare diskussion kring hur persuasiv
teknik bör användas utifrån ett etiskt perspektiv.

1.7 Disposition
Uppsatsen är uppdelad i sex delar: Inledning (1), teori (2), metod (3), empiri (4), analys (5) och
diskussion (6).
I inledningen ges en bakgrund till ämnet, även forskningsproblem och syfte med uppsatsen
diskuteras här. I teoridelen presenteras för uppsatsen relevanta teorier samt viktiga arbeten inom
ämnet. I metoddelen beskrivs hur studien rent praktiskt har utförts med presentation av
forskningsstrategi samt metod för datainsamling och dataanalys. I empiridelen redovisas
resultatet av vår dataanalys. I analysdelen betraktar vi det empiriska materialet och försöker
utläsa tendenser i det som kan hjälpa oss besvara vår frågeställning. Diskussionen består utav
tankar kring vår metodik, problem som uppstod under arbetet, vår egen påverkan på studien samt
de slutsatser vi tycker oss kunna dra av studien.
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2 Teori
I den här delen presenteras teorier som används i, eller relaterar till, studien. Först görs en
redogörelse för viktiga arbeten inom ämnesområdet persuasiv teknik. Sedan presenteras det
ramverk som använts i studiens kartläggning. Slutligen följer övriga teorier som tillämpats.

2.1 Kunskapsinventering
Fenomenet persuasiv teknik har diskuterats i den akademiska världen sedan slutet av 1990-talet
(Hamari et al. 2014). 2003 presenterade B. J. Fogg i boken Persuasive Technology: Using
Computers to Change What We Think and Do modellen The Functional Triad (2003, s. 25).
Denna modell och dess designprinciper utgör den första konceptualiseringen av persuasiv teknik
och har också blivit den mest utnyttjade modellen inom ämnet (Oinas-Kukkonen & Harjumaa,
2009)
The Functional Triad delar in persuasiv teknik i tre grundläggande kategorier beroende på hur
användaren ser och svarar på den. Persuasiv teknik kan enligt modellen fungera antingen som
verktyg (tools), medium (medium) eller som sociala aktörer (social actors) eller ha flera av dessa
funktioner på en och samma gång.

Figur 2.1 Foggs Functional Triad (egen översättning och bearbetning)

Verktyg syftar till persuasiv teknik som används i ett försök att öka användarens förmåga att
utföra ett target behavior genom att göra det enklare eller genom att omstrukturera
genomförandet. Exempelvis kan en installationsguide designas så att den influerar det sätt som
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installationen genomförs på. Guiden kan då föreslå att ytterligare program bör installeras och på
så sätt influera hur installationen genomförs av användaren. Medium syftar till hur interaktionen
med det persuasiva systemet och information från det kan användas för att påverka användaren.
Exempel på persuasiv teknik i denna kategori kan vara sådan som simulerar ett förlopp och låter
på så sätt användaren repetera ett target behavior. Systemet kan även visa upp kausala samband
och på så sätt påverka användaren att förändra ett beteende. Sociala aktörer handlar om hur ett
persuasivt system kan utnyttja socialt inflytande för att påverka användaren. Ett system kan via
interaktionen utlösa sociala responser hos användaren. Detta kan göras genom att exempelvis
låta systemet anta en social roll. (Fogg, 2003)
En svaghet med The Functional Triad är att den inte förklarar hur de föreslagna
designprinciperna kan och bör omvandlas till implementerbara krav för faktiska system. Det
ramverk som vi använt oss av i studien och som beskrivs mer ingående i 2.2 är en
vidareutveckling av Foggs modell som syftar till att åtgärda denna problematik. (OinasKukkonen & Harjumaa, 2009)

2.2 Ramverk
Oinas-Kukkonen & Harjumaa (2009) presenterar i sin artikel ramverket Persuasive System
Design (PSD). Detta ramverk diskuterar processerna kring att designa och att utvärdera
persuasiva system och beskriver även hur persuasiv teknik kan se ut i praktiken. Ramverket som
helhet beskriver 1) sju principer att utgå ifrån vid design och analys, 2) tre begrepp att förhålla
sig till vid analys av “the persuasion context” och 3) 28 designprinciper som kan användas för att
påverka användaren. De 28 principerna delas i sin tur in i de fyra kategorierna Primary task
support, Social support, System credibility support och Dialogue support.
● Primary task support innehåller de designprinciper som stödjer användaren i de
handlingar denne utför i samband med, eller i strävan mot, target behavior.
● Social support innehåller de designprinciper som berör hur socialt inflytande kan
användas för att motivera användare.
● System credibility support handlar om de designprinciper som behandlar hur man kan
designa ett system som signalerar trovärdighet och därmed också har en mer övertygande
förmåga.
● Dialogue support innehåller de designprinciper som är relaterade till hur man kan
implementera dialogen mellan människa och dator på ett sådant sätt att den hjälper
användaren att närma sig target behavior eller användarens målsättning med användandet
av systemet.
Kategoriseringen baseras på vilken huvudsaklig nytta designprincipen har för systemet, vilket
ska göra dem mer användbara ur ett systemutvecklingsperspektiv. Mer utförligt än så motiveras
inte indelningen i den publicerade artikeln. Vi anser att ett naturligt sätt att se på den
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“huvudsakliga nyttan” i det här fallet är att betrakta den som hjälp den tillför systemet att
påverka användaren. Ledigare uttryckt skulle indelningen därmed baseras på vilket sätt
designprincipen hjälper systemet att påverka användaren.
I ramverket beskrivs idéen bakom varje designprincip, det ges ett exempel på hur en
kravställning på ett system utifrån principen kan se ut samt hur principen kan se ut i
implementerad form. Nedan följer de 28 designprinciperna från ramverket indelade i de olika
kategorierna för PD:ar.
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Primary Task Support
Principle

Example requirement

Example implementation

Reduction
A system that reduces complex
behavior into simple tasks helps users
perform the target behavior, and it may
increase the benefit/cost ratio of a
behavior.

System should reduce effort that users
expend with regard to performing their
target behavior.

Mobile application for healthier eating
habits lists proper food choices at fast
food restaurants [Lee et al. 2006].
Smoking cessation Web site provides an
interactive test that measures how much
money a user will save with quitting.

Tunneling
Using the system to guide users through
a process or experience provides
opportunities to persuade along the way.

System should guide users in the
attitude change process by providing
means for action that brings them closer
to the target behavior.

Smoking cessation Web site offers
information about treatment
opportunities after a user has taken an
interactive test about how addicted (s)he
is on tobacco.

Tailoring
Information provided by the system will
be more persuasive if it is tailored to the
potential needs, interests, personality,
usage context, or other factors relevant
to a user group.

System should provide tailored
information for its user groups.

Personal trainer Web site provides
different information content for
different user groups, e.g. beginners and
professionals.
Web site for recovering alcoholics
presents stories that are close to the
user’s own story.

Personalization
A system that offers personalized
content or services has a greater
capability for persuasion.

System should offer personalized
content and services for its users.

Arguments most likely to be relevant
for the user presented first on a
professional Web site rather than in
random order.

Self-monitoring
A system that keeps track of one’s own
performance or status supports the user
in achieving goals.

System should provide means for users
to track their performance or status.

Heart rate monitor presents a user’s
heart rate and the duration of the
exercise.
Mobile phone application presents daily
step count [Consolvo et al. 2006].

Simulation
Systems that provide simulations can
persuade by enabling users to observe
immediately the link between cause and
effect.

System should provide means for
observing the link between the cause
and effect with regard to users’
behavior.

Before-and-after pictures of people who
have lost weight are presented on a Web
site.

Rehearsal
A system providing means with which
to rehearse a behavior can enable people
to change their attitudes or behavior in
the real world.

System should provide means for
rehearsing a target behavior.

A flying simulator to help flight pilots
practice for severe weather conditions.

Figur 2.2 Designprinciperna från Primary task support (Oinas-Kukkonen & Harjumaa., 2009, sid 492) egen
bearbetning
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Dialogue Support
Principle

Example requirement

Example implementation

Praise
By offering praise, a system can make
users more open to persuasion.

System should use praise via words,
images, symbols, or sounds as a way to
provide user feedback information
based on his/her behaviors.

Mobile application that aims at
motivating teenagers to exercise praises
user by sending automated textmessages for reaching individual goals.
[Toscos et al. 2006]

Rewards
Systems that reward target behaviors
may have great persuasive powers.

System should provide virtual rewards
for users in order to give credit for
performing the target behavior.

Heart rate monitor gives users a virtual
trophy if they follow their fitness
program.
Game rewards users by altering media
items, such as sounds, background skin,
or a user’s avatar according to user’s
performance. [Sohn and Lee 2007]

Reminders
If a system reminds users of their target
behavior, the users will more likely
achieve their goals.

System should remind users of their
target behavior during the use of the
system.

Caloric balance monitoring application
sends text- messages to its users as daily
reminders. [Lee et al. 2006]

Suggestion
Systems offering fitting suggestions will
have greater persuasive powers.

System should suggest that users carry
out behaviors during the system use
process.

Application for healthier eating habits
suggests that children eat fruits instead
of candy at snack time.

Similarity
People are more readily persuaded
through systems that remind them of
themselves in meaningful way.

System should imitate its users in some
specific way.

Slang names are used in an application
which aims at motivating teenagers to
exercise. [Toscos et al. 2006]

Liking
A system that is visually attractive for
its users is likely to be more persuasive.

System should have a look and feel that
appeals to its users.

Web site that aims at encouraging
children to take care of their pets
properly has pictures of cute animals.

Social role
If a system adopts a social role, users
will more likely use it for persuasive
purposes.

System should adopt a social role.

E-health application has a virtual
specialist to support communication
between users and health specialists.
[Silva et al. 2006]

Figur 2.3 Designprinciperna från Dialogue support (Oinas-Kukkonen & Harjumaa., 2009, sid 493) egen bearbetning
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System Credibility Support
Principle

Example requirement

Example implementation

Trustworthiness
A system that is viewed as trustworthy
will have increased powers of
persuasion.

System should provide information that
is truthful, fair and unbiased.

Company Web site provides
information related to its products rather
than simply providing biased
advertising or marketing information.

Expertise
A system that is viewed as
incorporating expertise will have
increased powers of persuasion

System should provide information
showing knowledge, experience, and
competence.

Company Web site provides
information about their core knowledge
base.
Mobile application is updated regularly
and there are no dangling links or outof-date information.

Surface credibility
People make initial assessments of the
system credibility based on a firsthand
inspection.

System should have competent look and
feel.

There are only a limited number of, and
a logical reason for, ads on a Web site
or mobile application.

Real-world feel
A system that highlights people or
organization behind its content or
services will have more credibility.

System should provide information of
the organization and/or actual people
behind its content and services.

Company Web site provides
possibilities to contact specific people
through sending feedback or asking
questions.

Authority
A system that leverages roles of
authority will have enhanced powers of
persuasion.

System should refer to people in the
role of authority.

Web site quotes an authority, such as a
statement by government health office.

Third-party endorsements
Third-party endorsements, especially
from well-known and respected sources,
boost perceptions on system credibility.

System should provide endorsements
from respected sources.

E-shop shows a logo of a certificate that
assures that they use secure
connections.
Web site refers to its reward for high
usability.

Verifiability
Credibility perceptions will be enhanced
if a system makes it easy to verify the
accuracy of site content via outside
sources.

System should provide means to verify
the accuracy of site content via outside
sources.

Claims on a Web site are supported by
offering links to other web sites.

Figur 2.4 Designprinciperna från System credibility support (Oinas-Kukkonen & Harjumaa., 2009, sid 494) egen
bearbetning
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Social Support
Principle

Example requirement

Example implementation

Social learning
A person will be more motivated to
perform a target behavior if (s)he can
use a system to observe others
performing the behavior.

System should provide means to
observe other users who are performing
their target behaviors and to see the
outcomes of their behavior.

A shared fitness journal in a mobile
application for encouraging physical
activity [Consolvo et al. 2006].

Social comparison
System users will have a greater
motivation to perform the target
behavior if they can compare their
performance with the performance of
others.

System should provide means for
comparing performance with the
performance of other users.

Users can share and compare
information related to their physical
health and smoking behavior via instant
messaging application [Sohn and Lee
2007].

Normative influence
A system can leverage normative
influence or peer pressure to increase
the likelihood that a person will adopt a
target behavior.

System should provide means for
gathering together people who have the
same goal and make them feel norms.

A smoking cessation application shows
pictures of newborn babies with serious
health problems due to the mother’s
smoking habit.

Social facilitation
System users are more likely to perform
target behavior if they discern via the
system that others are performing the
behavior along with them.

System should provide means for
discerning other users who are
performing the behavior.

Users of a computer-based learning
environment can recognize how many
co- students are doing their assigned
homework at the same time as them.

Cooperation
A system can motivate users to adopt a
target attitude or behavior by leveraging
human beings’ natural drive to cooperate.

System should provide means for cooperation.

The behavioral patterns of overweight
patients are studied through a mobile
application, which collects data and
sends it to a central server where it can
be analyzed at the group level in more
detail [Lee et al. 2006].

Competition
A system can motivate users to adopt a
target attitude or behavior by leveraging
human beings’ natural drive to compete.

System should provide means for
competing with other users.

Online competition, such as Quit and
Win (stop smoking for a month and win
a prize).

Recognition
By offering public recognition for an
individual or group, a system can
increase the likelihood that a
person/group will adopt a target
behavior.

System should provide public
recognition for users who perform their
target behavior.

Names of awarded people, such as
“stopper of the month,” are published
on a Web site.
Personal stories of the people who have
succeeded in their goal behavior are
published on a smoking cessation Web
site.

Figur 2.5 Designprinciperna från Social support (Oinas-Kukkonen & Harjumaa, 2009, sid 495) egen bearbetning
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2.3 Liknande studier
Det har gjorts tidigare studier som liknar den vi genomfört. Bland annat finns en fallstudie av hur
sex stycken webbplatser för viktminskning använder sig av PD:ar (Lehto & Oinas-Kukkonen,
2010). En ytterligare fallstudie har gjorts där man studerade hur ett träningsprogram för en
hjärtfrekvensmätare implementerar PD:ar (Harjumaa, Segerståhl & Oinas-Kukkonen, 2009).
Båda dessa studier använde sig av PSD-ramverket för att kartlägga och identifiera PD:ar.
Det finns även andra typer av studier som använt sig av PSD-ramverket (Oinas-Kukkonen,
2013). Ett exempel är en studie som systematiskt utvärderar vilka PD:ar som används inom
behavioral change support systems för viktkontroll (Kelders, Kok, Ossebaard & Van GemertPijnen, 2012). Ett annat exempel är en kvalitativ fältstudie som undersöker situationer där PD:ar
inte fungerar som förväntat (Segerståhl, Kotro & Väänänen-Vainio-Mattila, 2010).

2.4 Typer av target behavior
I avsnitt 1.2 beskrivs target behavior som det beteende eller den attityd som en attityd- eller
beteendeförändring syftar att leda till. Fogg och Hreha (2010) föreslår att olika typer av target
behaviors kan delas in i 15 kategorier. Syftet med indelningen är att ge en möjlighet att kunna
koppla forskning till en viss typ av target behavior. En sådan koppling skulle kunna underlätta
för designers att tillämpa lämpliga teorier vid design av persuasiva system. Varje kategori i
indelningen har två egenskaper; typ av beteende samt tidsspann för beteendet. Indelningen
illustreras i figur 2.6. (Fogg och Hreha, 2010)

Punkt

Grönt
beteende

Blått
beteende

Lila
beteende

Grått
beteende

Svart
beteende

-Starta nytt
beteende

-Utför bekant
beteende

-Förstärk
beteende

-Minska
beteende

-Avsluta
beteende

Grön punkt

Blå punkt

Lila punkt

Grå punkt

Svart punkt

Grönt
intervall

Blått
intervall

Lila intervall

Grått
intervall

Svart
intervall

Grön
riktning

Blå riktning

Lila riktning

Grå riktning

Svart
riktning

-Engångsbeteende

Intervall
-Beteende under
bestäm tidsperiod

Riktning
-Utför alltid
beteendet

Figur 2.6 Foggs och Hrehas indelning av target behaviors (Fogg & Hreha, 2010, sid 119) egen bearbetning och
översättning
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2.4.1 Typer av beteenden
Typen av beteende beskriver på vilket sätt ett beteende förhåller sig till en persons vanor. Ett
grönt beteende är ett, för personen, nytt beteende. För att underlätta utförandet av ett grönt
beteende kan till exempel beteendet göras lättare att utföra eller på något sätt sammankopplas
med ett befintligt beteende. Ett blått beteende är ett beteende som personen är bekant med.
Beteendet, och resultatet av beteendet, behöver då inte förklaras. Ett lila beteende innebär ett
bekant beteende som förstärks. Förstärkningen kan innebära att öka beteendets längd, intensitet
eller ansträngning. Ett beteende som försvagas kallas för ett grått beteende. Ett beteende kan ses
som både lila och grått. En person kan till exempel minska sitt Tv-tittande genom att gå fler
promenader, detta skulle innebära ett grålila beteende. Ett svart beteende innebär att avsluta ett
befintligt beteende. Ett och samma beteende kan ha olika färg beroende på en persons tidigare
och befintliga vanor. Att till exempel springa tre kilometer under femton minuter kan vara
antingen grönt, blått eller lila beteende beroende på personens tidigare löpvanor. (Fogg och
Hreha, 2010)
2.4.2 Tidsspann
Tidsspannet beskriver ett beteendes frekvens och varaktighet. Ett punktbeteende (dot behavior)
är en engångshandling. Eftersom sådana handlingar tenderar att ha mindre och mer kortvariga
konsekvenser än andra handlingar kan punktbeteenden ofta vara lättare att uppnå. Ett
intervallbeteende (span behavior) är ett beteende som utförs under en specifik tidsperiod. En
strategi för att uppnå ett intervallbeteende kan vara att använda regelbundna triggers. En trigger
ta många olika former; ett alarm, ett textmeddelande, eller förkunnandet av en prisnedsättning
snart är slut, för att nämna några (Fogg, 2009). Ett riktningsbeteende (path behavior) innebär ett
permanent beteende. Att ha en vegetarisk kosthållning är ett exempel på ett riktningsbeteende.
Med tanke på att ett sådant beteende har stor inverkan i en persons liv är detta beteende svårt att
uppnå. (Fogg och Hreha, 2010)
2.4.3 Användning
Indelningen av target behaviors kan fungera som en guide för designers av persuasiva system. En
person som till exempel vill utveckla mjukvara som ska fungera som stöd för personer som vill
minska sitt Tv-tittande kan använda den. I tabellen ovan kan vi se att beteendet som vill uppnås i
det här fallet är ett grått riktningsbeteende. Personen kan då hitta psykologiska studier, teorier
och lösningar som är relaterade till just gråa riktningsbeteenden. Inte bara psykologiska teorier
kan knytas till indelningen, utan även teorier kopplade till andra fält, som ekonomi och hälsa.
Utvecklingen av ett persuasivt system för minskat Tv-tittande kan på det här sättet få stöd i att
hitta rätt riktning redan från start. (Fogg och Hreha, 2010)
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2.5 Intention
Persuasiv teknik har alltid en intention att påverka användaren (1.1). Det finns olika typer av
intentioner, de delas in efter varifrån den kommer. Den kan komma från användaren själv, den
kallas då för autogenous. Om intentionen kommer från producenten eller designern av det
persuasiva systemet kallas den för endogenous och om en tredje part står för intentionen kallas
den för exogenous. Ett exempel på en exogenous intention är en förälder som förser sitt barn med
programvara som kan hjälpa denne bli mer organiserad. (Fogg, 1998)
Att avgöra vilken typ av intention som finns i ett persuasivt system kan vara svårt. Det finns en
risk att göra felaktiga antaganden om huruvida en viss intention existerar eller inte. Dessutom är
de olika typerna av intention inte ömsesidigt uteslutande, det kan finnas flera i samma system.
Dessa svårigheter till trots kan en indelning utifrån intentionens ursprung hjälpa till att förstå
persuasiv tekniks omfång, samt de roller som ingår i den. (Fogg, 1998)
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3 Metod
Det här kapitlet består av redogörelser för vad studien består av samt hur den utförts. Först
presenteras forskningsstrategin och val av tjänster, sedan metod för datainsamling och
dataanalys. Slutligen ges en översikt av forskningsprocessen och en redogörelse för det
forskningsparadigm studien faller under.

3.1 Forskningsstrategi
För att besvara forskningsfrågorna valde vi att göra två fallstudier. I studierna analyserades
användargränssnittet i två applikationer utformade för iOS. Oates (2006) beskriver fokus på ett
informationssystem som objekt för en undersökning som ett exempel på en typ av fallstudie.
Fallstudier lämpar sig väl när målet är att skapa en rik och detaljerad bild av ett enskilt fall, något
vi har haft för avsikt att göra då vi vill göra en kartläggning av två specifika tjänster. Fallstudier
är också ett lämpligt val när något ska studeras i sin naturliga miljö och inte i ett laboratorium
eller någon annan artificiell miljö. Eftersom studien syftar till att studera persuasiva system i
praktiken anser vi att det är motiverat att välja en metod som är väl lämpad för just studier av
objekt i sin naturliga miljö. (Oates, 2006)
Implementationer av PD:ar kommer till uttryck i användargränssnitten, därför är det en
dokumentering av just dessa som har analyserats. De flesta informationssystem producerar i stor
utsträckning dokument och betydelsen av begreppet ”dokument” har breddats och inkluderar
idag mer än skriftligt material (Oates, 2006). Dokumenten i analysen utgjordes av en uppsättning
skärmdumpar och videoklipp som granskningen av applikationerna resulterat i. Dokumentanalys
är en vanligt förekommande analysmetod inom fallstudier (Oates, 2006).
3.1.1 Val av tjänster
Kraven vi ställde på de tjänster som skulle ingå i studien var att de skulle ha intentionen att skapa
två olika typer av beteendeförändringar. En av beteendeförändringarna skulle vara att starta ett
nytt beteende och den andra skulle vara att avsluta ett beteende. Att avgöra huruvida en tjänst har
någon av dessa intentioner eller inte kan vara svårt att avgöra med absolut säkerhet. I
urvalsprocessen letade vi därför efter tjänster som hade uttalade intentioner. De valda tjänsterna
har båda uttalade intentioner om att stödja användaren i olika typer av beteendeförändringar och
kan därmed betraktas som behavior change support systems.
RunKeeper
RunKeeper är en tjänst som låter sina användare mäta, dokumentera, analysera och jämföra
fysiska aktiviteter, till exempel löpning eller cykling. Dessutom erbjuds hjälp att lägga upp ett
träningsprogram eller att sätta upp ett mål med sin träning. Tjänsten marknadsförs som ett sätt att
förbättra sin fysiska form (Apple, 2014). Den riktar sig alltså till användare som vill förändra
sina träningsvanor. Beroende på användarens tidigare träningsvanor kan tjänsten syfta till att
starta ett nytt beteende (börja träna), utföra ett existerande beteende (fortsätta träna) eller att
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förstärka ett befintligt beteende (träna mer). Med detta i åtanke ansåg vi att det fanns goda
grunder för att applikationen kan betraktas som ett hjälpmedel för personer som vill börja träna
och att den därmed har en intention om att starta ett beteende.
LIVESTRONG
LIVESTRONG är en tjänst som låter användaren övervaka sin cigarettkonsumtion och vill
fungera som ett hjälpmedel för att sluta röka (Apple, 2014). Som hjälp kan användaren bland
annat göra upp en plan för sin konsumtionsminskning samt kommunicera med andra användare
som befinner sig i samma situation. Tjänsten syftar alltså till att avsluta ett pågående beteende.

3.2 Metod för datainsamling
För att analysera tjänsternas användning av PD:ar användes en del av det ramverk som OinasKukkonen & Harjumaa presenterade 2009 (se 2.2). I ramverket presenteras och kategoriseras 28
PD:ar, det är dessa principer som legat till grund för kartläggningen. PSD-ramverket har använts
i tidigare studier, men det saknas en redogörelse för hur ramverket praktiskt bör användas. Vi
utformade därför en metod för att, med hjälp av PSD-ramverket, kartlägga tjänsternas
användning av PD:ar. Vi kallar denna metod för vår kartläggningsmetod.
Metoden går ut på att använda tjänsterna och dokumentera interaktionen, för att sedan använda
PSD-ramverket för att identifiera dess PD:ar. En viktig del av metoden är att försöka hitta så
många av tjänsternas PD:ar som möjligt. Därför simulerade vi olika beteenden under
användningen av tjänsterna; ett som gick i linje med dess target behavior och ett som inte gjorde
det. Utöver interaktionen i samband med de simulerade beteendena granskades även tjänsternas
vyer.
3.2.1 Test av kartläggningsmetod
Eftersom kartläggningsmetoden inte använts tidigare beslutade vi oss för att testa den. Testet
bestod av att, med hjälp av kartläggningsmetoden, granska en applikation som har ett tydligt
target behavior, men inte ett som överlappar RunKeepers eller LIVESTRONGs. Av tidsskäl ville
vi dessutom att applikationen skulle vara relativt enkel i sin funktionalitet. En av författarna hade
viss erfarenhet av applikationen Promillekoll, som fungerar som ett stöd för användare som vill
hålla sin promillehalt under 0,6 i samband med alkoholkonsumtion. Den ansågs möta de kriterier
som hade satts upp för testet. Efter att ha granskat Promillekoll med hjälp av
kartläggningsmetoden reflekterade vi över hur den fungerat och gjorde vissa korrigeringar där vi
ansåg att det behövdes.
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3.2.2 Färdig kartläggningsmetod
Här presenteras den färdiga kartläggningsmetoden som efter testning, korrigering och diskussion
med handledare var färdig.
1. Analysera tjänsterna och bestäm ett target behavior som kartläggningen kommer utgå
ifrån.
2. Identifiera vilka eventuella personuppgifter som behövs för att använda tjänsterna och
bestäm vilka personuppgifter som ska användas.
3. Identifiera och lista de uppgifter som går att utföra med tjänsten.
4. Skapa två scenarier utifrån det target behavior som identifierats i steg 1 och de uppgifter
som identifierats i steg 3.
5. Utför scenarierna och dokumentera varje interaktion med systemet, identifiera
implementerade PD:ar utifrån PSD-ramverket.
6. Dokumentera systemets vyer och identifiera implementerade PD:ar utifrån PSDramverket.
7. Sammanfoga samtliga dokument och ta bort dubbletter av identifierade
implementationer.
Fyra scenarier skapades, två för RunKeeper och två för LIVESTRONG. Vi genomförde sedan ett
scenario var för de båda applikationerna. När scenarierna genomfördes tog författarna rollen som
en hypotetisk användare som innehade de personuppgifter som hade bestämts i steg 4 av
kartläggningsmetoden.
3.2.3 Genomförande
Här följer en kort redogörelse för utförandet av steg 1-6 i kartläggningsmetoden. Utförandet av
steg 7 beskrivs i 3.3.
Efter en granskning av RunKeeper identifierade vi en rad uppgifter som dess användare kan
utföra samt vilka personliga egenskaper som en användare behöver ange för att kunna använda
applikationen fullt ut. Till exempel ombads användaren att ange sin längd och vikt. Några av de
uppgifter som identifierades var; registrera ett konto, sätta upp ett träningsmål och lägga till
vänner. I enlighet med kartläggningsmetoden låg de identifierade uppgifterna till grund för de
scenarier som utformades. Att försöka klara av ett uppsatt träningsmål var en viktig del av dessa
scenarier. Det uppsatta målet var att cykla en sträcka på totalt 10 kilometer inom loppet av fem
dagar. Användaren klarade målet i det ena scenariot, i det andra gjorde den det inte.
Viktiga uppgifter i användandet av LIVESTRONG är att göra upp en plan för att sluta röka, föra
logg över sin cigarettkonsumtion och ange när man har ett sug efter en cigarett (en craving). I
samband med uppförandet av planen för att sluta röka får användaren bland annat ange ålder, hur
länge den rökt samt anledningen till varför den röker. Scenarierna involverade att sätta upp ett
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mål om att bli rökfri inom loppet av 5 dagar. I det ena scenariot klarade den hypotetiska
användaren att successivt trappa ner sin cigarettkonsumtion och bli rökfri inom utsatt tid, i det
andra gjorde användaren inte det. För en mer utförlig beskrivning av scenarierna, se bilaga 1 och
2.
I samband med att scenarierna utfördes dokumenterade vi interaktionen med applikationerna
genom att ta skärmdumpar. Eftersom scenarierna bara täcker en del av applikationernas
funktionalitet så gjordes även en kompletterande dokumentation efter att samtliga scenarier
utförts. Denna dokumentation utgjordes till största del av videoklipp som bestod av
skärminspelningar där vi gick igenom applikationernas viktigaste vyer. Den kompletterande
dokumentationen utgjordes även av ytterligare skärmdumpar av delar vi märkte saknades i den
ursprungliga dokumentationen. Genomförandet av kartläggningsmetoden illustreras i figur 3.1.

Figur 3.1 Genomförande av kartläggning

3.2.4 Social interaktion
Socialt inflytande är en viktig aspekt av persuasiv teknik (2.2). Båda applikationerna låter sina
användare på olika sätt kommunicera med varandra. Dessa kommunikationskanaler var något vi
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var tvungna att ta i beaktande när vi utformade scenarierna. RunKeepers användare kan ansluta
personer de känner till sin samling av “vänner”. De kan då följa, “gilla” och kommentera dessa
personers aktiviteter. LIVESTRONG har inte samma möjlighet till direktkontakt mellan enskilda
användare. Där finns istället ett forum där användare kan kommunicera.
Vi valde att utnyttja RunKeepers möjlighet att lägga till användare som “vänner”.
Däremot valde vi att avstå från att interagera med existerande användare på LIVESTRONGs
forum. Att göra det skulle innebära att föra människor bakom ljuset beträffande våra identiteter
och avsikter, något vi ur ett etiskt perspektiv inte kände att vi kunde motivera. Vi valde istället
att följa aktiviteten på forumet som passiva åskådare. Hur dessa val eventuellt påverkat studien
diskuteras i 6.2.

3.3 Metod för dataanalys
Parallellt med att vi dokumenterade interaktionen utförde vi en kvalitativ analys av den
dokumentation som dittills genererats. I kvalitativ dataanalys eftersöks mönster i dataunderlaget
som analyseras (Oates, 2006). I det här fallet var det redan känt innan analysen vilka mönster
som skulle eftersökas, det var förekomster av implementerade PD:ar. Målet med analysen var
således att identifiera implementerade PD:ar i applikationernas användargränssnitt. Analysen
utfördes abduktivt med hjälp av PSD-ramverket. I ett abduktivt förhållningsätt eftersträvas den
bästa förklaringen till ett sakförhållande, inte logiska härledningar (The Stanford Encyclopedia
of Philosophy, 2011). I det här fallet ansågs den bästa förklaringen till att en del av
användargränssnittet innehade vissa karaktärsdrag som stämde överens med beskrivningen av en
designprincip i PSD-ramverket vara att den delen faktiskt var en instans av den principen. När en
implementerad PD identifierats antecknades förekomsten av den i en tabell tillsammans med
information om var i materialet förekomsten återfinns, beskrivning av dess utformning, ett
identifikationsnummer samt en motivation till varför den anses tillhöra en av PSD-ramverkets
principer. Båda författarna gjorde varsin heltäckande analys av materialet för att i viss mån
komma bort från den subjektivitet som vår analys annars präglas av.
Vi insåg att det förmodligen skulle uppstå fall där vi dokumenterat samma implementation två
eller flera gånger. För att lösa detta problem utarbetade vi en strategi för att söka upp sådana
dubbletter. Detta gjordes med hjälp av den information som antecknades tillsammans med
förekomsten av en implementerad PD. När en dubblett upptäckts togs alla utom en förekomst
bort i analystabellen. När dubblettkontrollen var genomförd sammanställde vi våra separata
analyser i varsin tabell där antal förekomster av alla dokumenterade PD:ar redovisas.

3.4 Paradigm
Studien är av interpretativistisk karaktär. Kartläggningen av applikationernas PD:ar bygger på
tolkningar av användargränssnittet och kan inte på något sätt hävdas vara en universell sanning.
Vi har alltså att i rollen som forskare på många sätt påverkat studien. Forskarens brist på
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objektivitet samt den pluralistiska synen på sanning är karaktäristisk för det interpretativa
forskningsparadigmet (Oates, 2006).

3.5 Forskningsprocess
Arbetet har bestått av ett antal olika moment och aktiviteter. Nedan följer en översikt över de
huvudsakliga aktiviteter vi genomfört under arbetet indelade efter typ av aktivitet.

Figur 3.2 Illustration av forskningsprocessen.
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4 Empiri
Här följer en redogörelse för studiens resultat. Först presenteras en översikt över den empiri som
dokumentanalyserna resulterat i. Sedan följer några utvalda exempel på implementationer av
PD:ar från respektive kategori. För definitioner av varje enskild PD, se 2.3.

4.1 Översikt
Nedan presenteras en översikt av empirin. Vi har räknat och sammanställt antal förekomster av
varje PD i respektive applikation. Antalet som presenteras är genomsnittet av de data som våra
separata analyser genererat, detta illustreras i figur 4.1. RunKeeper har fler förekomster med ett
genomsnittligt antal på 81.5 mot LIVESTRONGs 70.5. Det finns ett antal PD:ar från ramverket
som inte förkommer i någon av applikationerna. Det handlar om Third-party endorsements,
Simulation, Rehearsal och Liking. Dessa återfinns därför inte i figur 4.1.

Figur 4.1 Det genomsnittliga antalet förekomster av persuasiva designprinciper för RunKeeper respektive
LIVESTRONG.
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4.2 Primary task support
Primary task support-kategorin innehåller PD:ar som stödjer användaren i de handlingar denne
utför i samband med, eller i strävan mot, target behavior. Både RunKeeper och LIVESTRONG
använder sig i stor utsträckning av PD:arna Personalization och Self-monitoring från denna
kategori, RunKeepers användning av dessa är dock större. Nedan följer några exempel på hur
implementationerna av PD:arna från denna kategori kan se ut.
● Reduction: RunKeeper bryter ner vägen till target behavior genom att lägga upp en
träningsplan med delaktiviteter.
● Tunneling: Efter att användaren angivit sina personliga inställningar i LIVESTRONG
förs man automatiskt till en vy där den persuasiva principen suggestion används.
● Tailoring: RunKeeper skapar en träningsplan baserad på användarens valda
svårighetsgrad.
● Personalization: I RunKeeper erbjuds personligt innehåll till användaren i form av att
dennes spellistor från musiktjänsten Spotify visas upp, förutsatt att användaren kopplat
sitt Spotify-konto till sitt RunKeeper-konto.
● Self-monitoring: RunKeeper visar upp hur stor del av ett uppsatt mål användaren har
uppnått.

Figur 4.2 Exempel på förekomster av metoderna personalization och self-monitoring hos RunKeeper.

4.3 Dialogue support
Dialogue support-kategorin innehåller de PD:ar som är relaterade till hur man kan implementera
dialogen mellan människa och dator på ett sådant sätt att den bland annat hjälper användaren att
närma sig target behavior. Ifrån denna kategori har Rewards och Reminders en dominerande
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ställning hos LIVESTRONG. Båda applikationerna använder sig frekvent av Suggestion. Nedan
följer några exempel från Dialogue support-kategorin.
● Praise: RunKeeper berömmer användaren efter genomförd aktivitet genom ett “Bra
Jobbat!”-meddelande. LIVESTRONG gratulerar användaren när denne klarar av att hålla
sig under sin “budget”, det vill säga det antal cigaretter som användaren tillåts röka på en
dag.
● Rewards: LIVESTRONG ger användaren virtuella priser, bland annat för att ha undvikit
att röka efter 21.00 på kvällen, en tidpunkt som enligt applikationen kan vara påfrestande
för personer som försöker sluta röka. Även RunKeeper delar ut virtuella priser vid
uppnåendet av uppsatta mål.
● Reminders: LIVESTRONGs användare påminns på flera sätt om varför den tog beslutet
att sluta röka. Dessa påminnelser består bland annat av en motivationsbild som
användaren fått välja, samt en motiverande text.
● Suggestion: LIVESTRONG ger råd om hur man kan övervinna röksug när användaren
anger att den har ett sug efter en cigarett (craving).
● Similarity: LIVESTRONG baserar i vissa fall sättet den kommunicerar med användaren
på dennes val av motiv för att sluta röka.
● Social role: I RunKeeper ger en röst information via hörlurarna om ens aktivitet under
tiden den genomförs.

Figur 4.3 Exempel på förekomster av metoderna suggestion, rewards och reminders i applikationen LIVESTRONG.

4.4 System credibility support
System credibility support innehåller de designprinciper som behandlar hur man kan designa ett
system som signalerar trovärdighet och därmed också har en mer övertygande förmåga. Ingen av
applikationerna använder designprinciperna från denna kategori i någon större utsträckning.
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RunKeeper använder endast fem av kategorins sju principer och ingen av dem förekommer mer
än tre gånger. Den PD som används mest frekvent av båda applikationerna är Expertise. Här
följer några exempel på implementerade PD:ar ifrån System credibility support-kategorin.
● Trustworthiness: Informationen i RunKeeper är tydlig och lyfts inte fram i
marknadsförings- eller försäljningssyfte.
● Expertise: LIVESTRONG förser användaren med en lista med konkreta råd, vilket kan
anses tyda på expertkunskap. Bland annat föreslås användaren meddela människor i sin
närhet om sitt beslut att sluta röka.
● Surface credibility: RunKeeper ansågs ha ett pålitligt och kompetent utseende.
● Authority: LIVESTRONG beskriver vad experter inom området anser vara det bästa
tillvägagångssättet för att sluta röka. RunKeeper refererar till institutioner där de tränare
som tagit fram träningsplanerna arbetat eller studerat.
● Real-world feel: I RunKeeper presenteras de tränare som tagit fram
träningsprogrammen.
● Verifiability: I RunKeeper anges länkar och källor där mer information om tränaren som
skapat träningsplanen kan hittas.

4.5 Social support
Användningen av PD:ar från Social support-kategorin är låg, både i RunKeeper och
LIVESTRONG. Social support innehåller de designprinciper som berör hur socialt inflytande
kan användas för att motivera användare. Recognition och Social Comparison var de PD:ar som
förekom mest frekvent ifrån denna kategori. Nedan följer exempel på instanser av Social
support-principer.
● Social learning: LIVESTRONG har ett forum där användare kan dela med sig av sina
erfarenheter.
● Social comparison: RunKeeper har en topplista över vilka som genomfört flest
aktiviteter av ens vänner.
● Normative influence: De sociala flödena (med information om andra användares
aktiviteter och meddelanden) i de båda applikationerna kan genom grupptryck skapa
normer kring beteenden.
● Social facilitation: Genom forumet i LIVESTRONG kan användarna se hur andra
användare använder applikationen och vilka framsteg de gör.
● Cooperation: RunKeeper föreslår att man ska träna ihop med sina vänner.
● Competition: RunKeeper har en topplista där vilka som presterat bäst av ens kontakter
anges.
● Recognition: RunKeeper ger möjlighet för användare att “gilla” varandras aktiviteter. I
LIVESTRONG ges möjligheten att gilla varandras inlägg i forumet.
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4.6 Fördelning efter kategoritillhörighet
Det finns skillnader i vilken av de fyra kategorierna för PD:ar som applikationerna i störst
utsträckning har hämtat sina PD:ar ifrån. LIVESTRONG har i störst utsträckning hämtat sina
PD:ar från Dialogue support-kategorin. Det är framför allt Rewards, Suggestion och Reminders
som dominerar för LIVESTRONG inom denna kategori. RunKeeper har i störst utsträckning
hämtat sina PD:ar från Primary task support-kategorin. Personalization och Self-monitoring
dominerar RunKeepers användning av PD:ar ifrån denna kategori. Båda applikationerna har
generellt ett lägre antal förekomster av PD:ar från kategorierna System credibility- och Social
support än Primary task- och Dialogue support.

Figur 4.4 Fördelningen av tjänsternas användning av PD:ar efter kategoritillhörighet
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4.7 Skillnader mellan dokumentanalyserna
Antal identifierade förekomster av PD:ar skiljer sig en del dokumentanalyserna emellan.
Skillnaderna diskuteras i 6.1. Skillnaden i fallet LIVESTRONG illustreras i figur 4.5.

Figur 4.5 Skillnaden i antal identifierade förekomster av persuasiva designprinciper i LIVESTRONGs
användargränssnitt granskarna emellan.
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5 Analys
I det här kapitlet diskuterar vi, utifrån uppsatsens frågeställningar, den empiri
dokumentanalyserna resulterade i. Först diskuteras hur användningen av PD:arna ser ut i
respektive applikation. Sedan diskuteras likheter och skillnader vi fann i deras användning.
Slutligen görs en redogörelse för hur vi ser på av applikationernas respektive target behavior i
förhållande till den teori som presenterats.

5.1 RunKeeper
RunKeepers frekventa användning av PD:ar från Primary task support-kategorin ger en
indikation om att det är framförallt genom de uppgifter som användaren utför med applikationen
som den försöker påverka sina användare. Att applikationen i störst utsträckning använder sig av
PD:arna Personalization, Self-monitoring och Suggestion visar att personligt innehåll,
självövervakning och förslag är vanligt förekommande inslag. Den låga frekvensen av PD:arna i
Social support- och System credibility support-kategorierna visar att användningen av socialt
inflytande och förtroendeingivande intryck inte har någon stor roll i det persuasiva systemet.

5.2 LIVESTRONG
Som vi kunde se i empirin domineras LIVESTRONGs användning av PD:ar av designprinciper
från Dialogue support-kategorin, vilket antyder att LIVESTRONG till störst utsträckning
försöker påverka användarna genom dialogen med denne. Med sin frekventa användning av
Rewards, Reminders och Suggestion försöker LIVESTRONG påverka användarna genom att
belöna dem när det önskade beteendet utförs, påminna dem om target behavior och genom att ge
förslag till användarna som kan vara till hjälp i beteendeförändringen.
Genom PD:arna Personalization och Self-monitoring från Primary task support-kategorin
försöker LIVESTRONG också i stor utsträckning påverka sina användare genom att erbjuda
personligt innehåll till denne samt genom att låta användaren övervaka sitt eget beteende.
Den låga frekvensen av PD:ar från Social support-kategorin indikerar att LIVESTRONG inte i
någon större utsträckning försöker påverka sina användare genom socialt inflytande. Detsamma
gäller för System credibility support-kategorin där den låga frekvensen av förekomster av PD:ar
antyder att LIVESTRONG inte har för avsikt att påverka sina användare genom att ge ett
tillförlitligt intryck.

5.3 Likheter
Vi har identifierat vissa likheter i hur applikationerna använder sig utav PD:ar. Som vi kunde se i
figur 4.1 använder både RunKeeper och LIVESTRONG de redan diskuterade PD:arna
Personalization, Suggestion och Self-monitoring i stor utsträckning. Även om antalet
förekomster skiljer sig en del applikationerna sinsemellan finns det starkt stöd för dessa tre PD:ar
i båda fallen.
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Värt att notera är också att PD:arna Recognition, Social comparison, Tunneling, Normative
influence, Praise, Expertise, Reduction, Reminders, Social learning, Authority, Rewards,
Trustworthiness och Social facilitation i båda applikationerna förekommer i någon utsträckning.
Av dessa förekommer alla utom Rewards i någorlunda samma utsträckning (+/- 2 förekomster).
Slutligen kan vi också se en gemensam avsaknad av PD:arna Third-party endorsements,
Simulation, Rehearsal och Liking.

5.4 Skillnader
Vi har även noterat vissa skillnader applikationerna emellan. Även om RunKeeper total har fler
förekomster av PD:ar finns det vissa som LIVESTRONG använder mer frekvent. De PD:ar som
förekommer i större utsträckning i LIVESTRONG är sådana som syftar till att belöna
användaren när denne genomför aktiviteter i linje med target behavior (Rewards) samt att
påminna användaren om target behavior (Reminders).
RunKeeper å andra sidan använder sig i större utsträckning av PD:ar som hjälper användaren att
övervaka sina egna aktiviteter och prestationer (Self-monitoring), ger förslag (Suggestion) samt
förser användaren med personligt innehåll (Personalization).
En ytterligare skillnad är att RunKeeper överlag använder sig av fler olika PD:ar än
LIVESTRONG. RunKeeper har också ett större antal förekomster av PD:ar totalt än
LIVESTRONG.
Det finns ett antal PD:ar som endast används av RunKeeper, dessa är Real-world feel, Social
role, Tailoring, Verifiability, Competition, Cooperation och Surface credibility. För
LIVESTRONG finns det endast en PD, Similarity, som bara förekommer i deras fall.
Slutligen kan vi också se en skillnad i vilken kanal tjänsterna försöker påverka användaren
genom. LIVESTRONGs stora användning av designprinciper från Dialogue support-kategorin
indikerar att applikationen till störst del försöker påverka användaren just genom dialogen mellan
användare och system. RunKeepers stora användning av designprinciper från Primary task
support-kategorin indikerar å andra sidan att applikationen till störst del försöker påverka
användaren genom de uppgifter som denne utför med hjälp av applikationen.

5.5 Target behavior
Persuasiva system har alltid en intention att uppnå en beteendeförändring (1.1), denna
beteendeförändring kallas target behavior (1.2). Att avgöra intentionens ursprung kan vara en
svår uppgift (3.4). Vi har tidigare fastslagit att tjänsterna i studien har intentionerna att skapa nya
träningsvanor respektive att avsluta befintliga rökvanor (2.1.1). Eftersom tjänsterna
marknadsförs som hjälpmedel till att uppnå dessa beteendeförändringar anser vi att det är troligt
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att intentionen i många fall kommer från användarna själva. Tjänsternas intention är i dessa fall
autogenous.
Det går inte att utesluta att tjänsterna har ytterligare intentioner som kommer från producenterna.
En sådan skulle till exempel kunna vara att få användare att köpa produkter relaterade till
tjänsten. Fallstudierna har dock utgått från intentionerna om att förändra beteenden relaterade till
träning och rökning.
I 3.4 beskrivs en indelning av target behaviors efter vilken typ av beteende de tillhör. Så hur
förhåller sig den här studien till den indelningen? Vilka typer av beteenden berörs? I studiens
syfte beskrivs två beteenden; uppstarten av ett beteende och avslutandet av ett beteende. Dessa
syftar till att uppnå en permanent beteendeförändring och är alltså ett grönt respektive svart
riktningsbeteende. Men även om det är dessa beteenden som har legat till grund för studien finns
det även andra beteenden i beteendetabellen som kan associeras till tjänsterna. I 3.4.1 fastslås att
ett beteende kan korrelera till flera celler i tabellen, beroende på användaren tidigare vanor. Att
“börja” träna kan i praktiken även innebära att utföra ett bekant beteende eller att förstärka ett
beteende. Det betyder att även blå och lila riktningsförändringar berörs i studien. Slutligen kan
det inte uteslutas att RunKeeper i många fall används för att träna under en bestämd tidsperiod.
Alltså berörs till viss utsträckning även grönt, blått och lila intervallbeteende. Vilka beteenden
som studien täcker illustreras i figur 5.1.

Punkt

Grönt
beteende

Blått
beteende

Lila
beteende

Grått
beteende

Svart
beteende

-Starta nytt
beteende

-Utför bekant
beteende

-Förstärk
beteende

-Minska
beteende

-Avsluta
beteende

Grön punkt

Blå punkt

Lila punkt

Grå punkt

Svart punkt

Grönt
intervall

Blått intervall

Lila
intervall

Grått intervall

Svart
intervall

Grön riktning

Blå riktning

Lila riktning

Grå riktning

Svart riktning

-Engångsbeteende

Intervall
-Beteende under
bestäm tidsperiod

Riktning
-Utför alltid
beteendet

Figur 5.1 Beteenden som berörs i studien är i figuren markerade med blått.
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6 Diskussion
I detta kapitel reflekterar vi över vårt arbete på olika sätt. Vi reflekterar dels över vår metodik,
dels över vår egen påverkan på studien och dels över problem som uppstod under arbetets gång.
Slutligen redogör vi för de slutsatser vi tycker oss kunna dra av studien.

6.1 Metodik
Här följer några tankar om studiens metodik. Ett problem vi upptäckte efter dokumentanalysen
var att vi i vissa fall hade tolkat definitionerna av PD:arna olika. Detta resulterade i att antal
identifierade PD:ar i användargränssnitten i vissa fall skilde sig stort mellan de två
dokumentanalyserna. Skillnaderna i fallet LIVESTRONG illustreras i figur 4.5.
Ett sätt att förebygga problemet hade varit att innan dataanalysen diskutera varje princip och dess
innebörd. Då hade meningsskiljaktigheter kring tolkningarna av designprincipernas definitioner
framkommit och kunnat lösas. Detta gjordes endast i viss utsträckning i samband med att den
framtagna kartläggningsmetoden för första gången provades. Den största skillnaden var de två
granskarnas tolkning av principen Personalizations definition. Kravet för att en implementerad
PD ska karaktäriseras just som en instans av Personalization är att den ska erbjuda “personalized
content and services for its users” (Oinas-Kukkonen & Harjumaa, 2009, sid 492). Vi anser att det
finns en viss tvetydighet vad begreppet “content” innebär i det här fallet. En annan tydlig
skillnad var granskarnas tolkning av principen Suggestion. Tvetydigheten i det här fallet gällde
vad som kan betecknas som ett förslag från systemets sida. Den ena granskarens tolkning låg
närmre begreppet affordance, vilket är ett begrepp som beskriver ett objekts inneboende
uppmaning till handling (Krippendorff, 2005), medan den andre granskarens tolkning var att det
krävs ett mer explicit förslag från systemets sida.
Problemet med tolkningsskillnaderna innebär att det blir svårt att göra en jämförelse med andra
studier. Det är troligt att det finns ytterligare sätt att se på definitionerna. Vi anser dock inte att vi
misslyckats med att besvara forskningsfrågorna. Vi har gett en bild av hur användningen av
PD:ar ser ut i de två tjänster som studerats. Bilden är dock präglad av våra tolkningar av
designprinciperna. Personer som upprepar vår studie kan komma att ha andra tolkningar och
därmed komma fram till ett annat resultat. Eftersom vi båda analyserat tjänsterna med varsin
enhetlig bild av designprincipernas definitioner lider inte jämförelsen tjänsterna emellan i lika
stor utsträckning av problemet som jämförelsen med andra studier.
För att avgöra i vilken utsträckning våra analyser skiljer sig från varandra beräknade vi
korrelationskoefficienten för dem. Korrelationskoefficienten är ett sätt att mäta hur starkt ett
samband är mellan två variabler, -1 visar på totalt negativt samband, 0 på avsaknad av samband
och +1 på totalt positivt samband (Encyclopædia Britannica, 2014). Korrelationskoefficienten
ger alltså i vårt fall en fingervisning om hur väl de individuellt genomförda dokumentanalyserna
överensstämmer med varandra. Korrelationskoefficienten 1 skulle innebära att resultaten av
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analyserna är identiska med varandra och 0 att det inte överhuvudtaget finns något samband
mellan resultaten av dem. Den korrelationskoefficient vi fick fram för våra analyser är 0,487.
När vi jämförde tjänsternas användning av PD:ar valde vi att göra det genom att jämföra antalet
förekomster av principerna. Ett alternativt sätt hade varit att uppskatta i hur stor utsträckning
PD:arna faktiskt påverkar användarna. Fördelen med att jämföra antalet förekomster är att det
undviker risken för felaktiga bedömningar som en värdering av designprinciperna skulle
innebära. Jämförelsen mellan de två applikationerna kan därmed bli rättvisare. Nackdelen är att
vissa principer, beroende på dess karaktär, lämpar sig sämre att bli bedömda utifrån deras
kvantitet. Det innebär att jämförelsen designprinciperna sinsemellan inte blir så rättvis som den
hade kunnat. I och med att det är jämförelsen mellan applikationerna som ligger i fokus i den här
studien anser vi att fördelarna med att använda antal förekomster som utgångspunkt för analys av
resultatet överväger nackdelarna.
Det är svårt att veta hur pass väl vår dokumentation täcker applikationernas funktionalitet. Det
finns givetvis en risk att vi missat vissa händelser helt, till exempel på grund av
ouppmärksamhet, under genomförandet av scenarierna. Vi bemötte detta problem genom en
kompletterande dokumentering av applikationernas samtliga vyer efter att scenarierna var
genomförda.
För att kartlägga implementationer av PD:ar valde vi att utföra dokumentanalyser. Dokumenten
som analyserades utgjordes till största del av skärmdumpar och till viss del av videoklipp.
Fördelen med att dokumentera användargränssnitt i form av skärmdumpar är att dessa är lätta att
skapa och att de går snabbare att analysera än videoklipp. Nackdelen är att de är statiska och
därmed inte fångar ett systems dynamiska aspekt lika bra. I studien upptäcktes åtminstone ett fall
där en av tjänsternas uppträdande misstolkades och därmed ledde till felaktig identifiering av PD.
Sådana misstolkningar kan lättare undvikas genom att i större utsträckning dokumentera
användargränssnitten med videoklipp. Studiens tidsspann och resurser tillät dock inte ett sådant
tillvägagångssätt.
Tidsspannet för studien medförde även andra begränsningar. Exempelvis kunde vi inte
genomföra någon av de träningsplaner som RunKeeper erbjuder, då de sträcker sig över ett
längre tidsintervall än vad vi hade till förfogande. Vårt scenario för LIVESTRONG innebar att
en simulerad användare skulle sluta röka helt på endast fem dagar, vilket kan anses vara något
orealistiskt. För båda applikationerna gäller också att vi inte fick möjlighet att dokumentera och
analysera deras agerande rent allmänt under en längre tidsperiod. Dessa begränsningar är något
som gör att kartläggningen av applikationernas användning av PD:ar löper risk att innehålla vissa
luckor.
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6.2 Granskarnas påverkan
Förutom vår påverkan i form av tolkningar, som beskrivs i 3.4, uppstod vissa situationer som i
olika stor utsträckning kan ha påverkat studiens resultat. Ett problem som vi båda upplevde
under genomförandet av datainsamlingen var att det i vissa fall kunde vara svårt att hinna med att
ta en skärmdump innan en vy försvann. Ett exempel på detta var de “Push”-notiser som
applikationerna skickade vid vissa tillfällen. Vi hanterade detta genom att anteckna händelsen i
efterhand, men likväl ledde denna problematik till att dokumentationen fick vissa luckor.
Vidare kan dokumentunderlaget ha påverkats av det faktum en av granskarna var utloggad från
sitt RunKeeper-konto under delar av genomförandet av sitt scenario. Detta åtgärdades genom att
utföra ytterligare ett scenario. Under detta scenario eftersöktes beteenden från systemets sida
som inte tidigare visats upp, några sådana beteenden hittades dock inte.
I 3.2.4 diskuteras de val vi gjorde i gällande kommunikationen användare emellan i respektive
tjänst. Kortfattat kan valen beskrivas som att vi i rollen som hypotetiska användare i viss mån
kommunicerade med varandra via RunKeeper, medan vi i LIVESTRONG agerade som passiva
åskådare i det diskussionsforum som erbjuds i applikationen. Det finns en risk dessa val kan ha
resulterat i en orättvis jämförelse mellan de två tjänsternas användning av socialt inflytande.
Risken utgörs av att vår passivitet i samband med användandet av LIVESTRONG skulle kunna
innebära att vi missat implementerade PD:ar. Vi bedömer denna risk som liten eftersom vi inte
ser någon anledning till att aktivitet i forumet skulle ge upphov till fler förekomster av
implementerade PD:ar än passivitet. Detta är inget vi kan veta med säkerhet, men med den etiska
aspekten i åtanke anser vi att våra val är befogade.

6.3 Reflektion
Under genomförandet av scenarierna mottogs ett antal e-postmeddelanden från tjänsterna i vilka
vi tyckte oss kunna urskönja en del PD:ar. Detta indikerar att tjänsterna använder sig av fler
kanaler än endast applikationerna, vilka har varit studieföremålen i vår studie, för att påverka
användarna. För att besvara frågan hur tjänsterna använder sig av PD:ar kunde det har varit av
betydelse att inkludera även dessa. Även tjänsternas användning och sammankoppling mot
sociala tjänster som Facebook och Twitter kunde ha inkluderats för att ge en bredare bild av
tjänsternas användning av PD:ar. Vi hade dock inte möjlighet att genomföra en sådan omfattande
studie på grund av tidsramen för vårt arbete. Att begränsa studien till endast applikationerna
kändes som en naturlig avgränsning.
Resultatet av våra dokumentanalyser skiljde sig som tidigare nämnt en del sinsemellan. Detta
anser vi pekar på en viss svaghet hos ramverket som redskap för att kartlägga användning av
PD:ar. Den typen av tolkningsskillnader som uppstod i vår analys skulle kunna motverkas genom
att tydligare gå igenom och definiera begrepp i ramverket innan analysen. De tolkningsskillnader
som kan uppstå mellan olika studier kan dock inte motverkas på samma sätt. Därför anser vi att
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ramverket skulle gynnas av att mer utförligt beskriva de olika PD:arna och mer noggrant
precisera vad de begrepp som figurerar i det innebär i det givna sammanhanget.
Vissa principer i PSD-ramverket hittade vi inte några förekomster av alls. Vi har svårt att se
någon anledning till detta. De är utspridda över tre av de fyra principkategorierna från ramverket
och har inget samband på något annat sätt såvitt vi kan avgöra.

6.4 Slutsats
I inledningen av uppsatsen ställde vi oss följande frågor:
● Hur kan användningen av persuasiva designprinciper se ut i en tjänst där syftet med
användningen är att skapa ett beteende?
● Hur kan användningen av persuasiva designprinciper se ut i en tjänst där syftet med
användningen är att avsluta ett befintligt beteende?
● Vilka likheter och skillnader finns det i deras användning?
Sammanfattningsvis anser vi att vi utifrån vår frågeställning och det identifierade
kunskapsbehovet uppnått det resultat arbetet syftade till. Vi har identifierat ett antal likheter och
skillnader tjänsterna emellan, kartlagt tjänsternas användning av PD:ar samt bidragit till att öka
medvetenheten kring persuasiv teknik för systemutvecklare och användare. Tjänsterna som
studerades syftar till att uppnå olika typer av beteendeförändringar och kan betraktas som
behavior change support systems. Studien visar på flera sätt hur persuasiv teknik kan ta form rent
praktiskt och kan därför påstås höja den allmänna medvetenheten om hur persuasiva system
opererar för att påverka sina användare. Studiens metodik hade dock vissa brister. Den största
bristen var att för stora skillnader i tolkningar av PD:arnas definitioner tilläts. De olika
tolkningarna blir ett problem för eventuella jämförelser med andra studier. Jämförelsen tjänsterna
emellan lider dock inte i lika stor utsträckning, eftersom vi hade varsin enhetligt syn när vi
utförde dokumentanalyserna.
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8 Bilagor
Bilaga 1: Scenarier för RunKeeper
Scenario 1
Dag

Aktivitet

1

● Registrera användare
● Sätt upp ett träningsmål
○ Totaldistans 10 km på 5 dagar
● Lägg till vänner
● Lägg till musik
● Löpning 3 km

2

● Cykla 3 km

3

● Cykla 3 km

4

● Cykla 4 km

5
Scenario 2
Dag

Aktivitet
● Registrera användare
● Sätt upp ett träningsmål
○ Totaldistans 10 km på 5 dagar
● Lägg till vänner
● Lägg till musik
● Cykla 3 km

1

2

-

3

-

4

-

5

● Cykla 1 km
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Inställningar
Ljudmeddelanden: Allt på
Ljudtiming: Tid, 3 minuter
Ljudmeddelandevolym: 100%
Huvudskärm: Tempo
Avståndsenhet: Kilometer
Nedräkningsfördröjning: På
Autopaus: På
Träningspåminnelser: På
Aktiviteter kan ses av: vänner
Kartor kan ses av: vänner

Profile settings
Full Name: Sigurd Björk/Harald Blad
Birthdate: 20 april 1985
Gender: Man
Language: Svenska
Weight: 83 kg
Height: 1.79 m

37

Bilaga 2: Scenarier för LIVESTRONG
Scenario 1
Dag

Aktivitet

1

● Registrera användare
● Gör plan för att sluta röka
○ Gå från 5 cigaretter per dag till
0 cigaretter per dag
● Registrera 4 rökta cigaretter
● Registrera två ”cravings”

2

● Registrera 3 rökta cigaretter
● Registrera 2 ”cravings”

3

● Registrera 2 rökta cigaretter

4

● Registrera 1 rökt cigarett

5

● Registrera 2 ”cravings”

Scenario 2
Dag

Aktivitet

1

● Registrera användare
● Gör plan för att sluta röka
○ Gå från 5 cigaretter per dag till
0 cigaretter per dag
● Registrera 4 rökta cigaretter
● Registrera två ”cravings”

2

● Registrera 5 rökta cigaretter
● Registrera 2 ”cravings”

3

● Registrera 5 rökta cigaretter

4

● Registrera 5 rökta cigaretter
● Registrera en ”craving”

5

● Registrera 5 rökta cigaretter
● Registrera 5 ”cravings”
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Inställningar
Motivation: Health
Message: Default
Age: 30
Years smoking: 5
First cigarette: 31-60 minutes
Why do you smoke: Because I like the way it feels
Cost per pack: 7,00 US$
Smoking Cessation Aids
Tried Previously: Ange inte något
Using Currently: Ange inte något
Daily reminders
Tracking Reminder: Enabled 12.00
Budget Reminder: Enabled 12.00
Sharing options
Livestrong.com: Av
Achievements: Av
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