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Abstract  

In this paper, we examine the persuasive design in e-commerce. This is an area with a strong 

representation of the design elements that can be classified as persuasive (Alhammand & Gulliver, 

2014). Despite this, the spread of studies investigating persuasive design elements in e-commerce 

basically non-existent. We use the PSD model (Oinas-Kukkonen & Harjumaa, 2009) to identify the 

presence of persuasive design element on four e-commerce sites through quantitative mapping. The 

quantitative mapping allows us to carry out a qualitative study of the PSD model as a tool for the 

identification of these elements in the context of e-commerce sites. We could see that a majority of the 

design principles were found on the investigated e-commerce sites, the presence was highest among 

the design principles that is about the system's credibility, as well as those that guide the user to the 

intended target behavior. In the evaluation of PSD model, we identified direct dependencies between 

individual design principles and the need for user evaluations. We found some problems with 

interpreting the design principles to be applied to them in the context of e-commerce, which suggests 

that a clarification of designprincipera would be desirable. 

Keywords: Persuasive design, PSD-model, persuasive technology, persuasive systems, behavior 

change, e-commerce. 
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Sammanfattning  

I den här uppsatsen undersöker vi persuasive design inom e-handel. Detta är ett område som uppvisar 

en kraftig representation av design-element som kan klassificeras som persuasive (Alhammand & 

Gulliver, 2014). Trots detta så är utbredningen av studier som undersöker persuasive design-element 

inom e-handel i princip obefintlig. Vi använder oss av PSD-modellen (Oinas-Kukkonen & Harjumaa, 

2009) för att identifiera förekomsten av persuasive design-element på fyra stycken e-handelsplatser 

genom en kvantitativ kartläggning. Den kvantitativa kartläggningen gör vi för att kunna genomföra en 

kvalitativ undersökning av PSD-modellen som verktyg för identifiering av dessa element i kontexten 

e-handelsplatser. Vi kunde se att en majoritet av designprinciperna återfanns på de undersökta e-

handelsplatserna, förekomsten var högst hos de designprinciper som handlar om systemets kredibilitet 

samt de som guidar användaren till det tänkta målbeteendet. I utvärderingen av PSD-modellen 

identifierade vi direkta beroenden mellan enskilda designprinciper och ett behov av 

användarutvärderingar. Vi fann vissa problem med att tolka designprinciperna för att kunna appliceras 

dem på kontexten e-handelsplats, vilket talar för att ett förtydligande av designprincipera skulle kunna 

vara eftersträvansvärt.  

Nyckelord: Övertygande design, PSD-modellen, övertygande teknologi, övertygande system, 

beteendeförändring, e-handel. 
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1. Inledning 

Den digitala utvecklingen har förändrat vårt sätt att konsumera, de transaktioner som förut inträffade i 

fysiska rum har allt mer förflyttats till en digital sfär. De summor som nordisk e-handel omsätter ökar 

ständigt, 2014 konsumerade den nordiska befolkningen för 141,3 miljarder kronor (E-handel i norden, 

2015). Genom att e-handel ständigt växer och konkurrensen om kunderna ökar krävs det att varje 

aktör på marknaden ständigt förnyar sig samt hittar nya vägar att optimera sin egen plattform. För att 

kunna särskilja sig mot andra aktörer spelar funktionalitet samt design en allt större roll för aktörerna 

inom e-handel (Alhammand & Gulliver, 2014). En framgångsrik e-handel bör inte bara erbjuda sina 

användare en hög användbarhet, utan det är minst lika viktigt att systemet i sig får användarna att 

känna ett förtroende samt engagerar dessa i till att köpa produkter. En e-handel ska fungera som ett 

verktyg för övertalning snarare än en produktkatalog (Chu, Deng & Chuang, 2014).   

Genom digitaliseringen är det inte bara vårt sätt att konsumera som förändrats. Tack vare den 

möjlighet som nu finns att skapa interaktivitet i artefakter eller i digitala system, kan vi idag förmedla 

övertygande argument via dessa. Konceptet persuasive design (hädanefter förkortat som PD) 

behandlar denna praktik av att överföra övertygande argument genom digitala artefakter till en 

användare (Torning u.å.). 

Området e-handel är intressant att studera med ett perspektiv på just PD, då de webbplatser som 

agerar inom området har som mål att övertyga användare till att besöka webbplatsen och framförallt 

att genomföra köp, samt att återvända för flera köp i framtiden (Alhammand & Gulliver, 2014). 

I denna studie kommer vi att använda oss av Persuasive Systems Design Model (Oinas-Kukkonen & 

Harjumaa, 2009) hädanefter benämnd som PSD-modellen för att identifiera förekomsten av 

designprinciper på fyra stycken e-handelsplatser och genom detta undersöka hur PSD-modellen 

fungerar som ett utvärderingsverktyg av PD. PSD-modellen är ett ramverk för att identifiera, 

utvärdera samt utveckla PD. Modellen är uppdelad i tre steg, där varje steg ska hjälpa användaren i 

analysen av PD i en given interaktiv artefakt. 

1.1 Förkortningar & termer 

Vi kommer att använda oss av förkortningar av vissa termer i denna studie. Detta på grund av att vi 

inte vill förvränga innebörden av etablerade begrepp inom forskningsområdet Persuasive design samt 

att ett försök till att hitta en svenska översättningar kan medföra att delar av texten uppfattas som 

svårbegriplig.    
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Persuasive Technology – Teknik som är utformad för att förändra attityder och/eller beteenden hos 

användarna genom övertalning, men inte genom tvång (Fogg 2003, 1). Hädanefter förkortat: PT. 

Persuasive design – är en relativt nytt design paradigm som uteslutande behandlar attityd och 

beteendeförändring, designen går ut på att införliva övertalnings- och/eller påverkningsförmåga hos 

en artefakt (Torning u.å.). Hädanefter förkortat: PD.  

Persuasive system – Digitala system som innehar påverkning och/eller övertalningsförmåga 

hädanefter förkortat: PS.   

Persuasiveness – övertalningsförmåga. 

Konvertera – Att användaren genomför målhandling, i kontexten e-handel så är målhandlingen att 

utföra ett köp (Wikinggruppen u.å.). 

PSD-model – Persuasive Systems Design model, är ett ramverk för att utveckla och utvärdera PS 

(Oinas-Kukkonen & Harjumaa, 2009). 

1.3 Syfte & frågeställning 

Syftet med denna studie är att med hjälp av PSD-modellen identifiera förekomsten av PD på fyra 

stora e-handelsplatser, samt undersöka om PSD-modellen är praktiska applicerbar för att identifiera 

PD ur ett forskningsperspektiv. 

Frågeställningarna är: 

 Hur frekvent är förekomsten av designprinciper från PSD-modellen på de undersökta e-

handelsplatserna? 

 Hur fungerar PSD-modellen som ramverk för att identifiera förekomsten av PD 

designprinciper på de undersökta e-handelsplatserna? 

1.4 Avgränsningar 

Europakommissionen definierar e-handel som att sälja produkter online, tillhandahålla information 

online eller kommersiell kommunikation, erbjuda sökfunktion för produkter, tjänster, tillgång och 

hämtning av information. (European Commission, 2015) Vi har valt att begränsa oss till företag inom 

e-handel som säljer produkter, fysiska och/eller digitala med begränsning på produktområdena 

kläder/skor, hemelektronik och böcker, då dessa har flest antal konsumenter i Sverige och Norden 

enligt Postnord (E-handel i norden, 2015). Vi kommer i denna studie inte att mäta några effekter av 
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PD utan studera förekomsten av tillämpad designprinciper. Vi kommer heller inte att undersöka hur 

effektiva enskilda designprinciper är utan enbart undersöka eventuell förekomst av dessa. Vi kommer 

enbart att studera webbplatserna i desktop-miljö. PSD-modellen som vi använder i denna studie 

baseras på Oinas-Kukkonen & Harjumaa (2009), då det i dagsläget inte finns någon reviderad version.  

1.5 Disposition  

I kapitel ett introduceras studiens ämne samt upplägg. Kapitel två innefattar bakgrund, ramverket 

PSD-modellen samt tidigare forskning. I kapitel tre presenteras metod samt upplägg för hur studien 

har utförts följt av resultat i kapitel fyra. Kapitel fem omfattar slutsatser och diskussion. Kapitel sex 

behandlar framtida forskning. Kapitel sju och åtta består av referenslista respektive bilagor. 
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2. Bakgrund 

På 1970- och 1980-talet kom de första tecknen på PT. Ett av de tidigaste exemplen var ett datorsystem 

utvecklat i slutet av 1970 som hette Body Awareness Resource Network (BARN). Detta var ett 

program designat för att lära och ändra beteendet hos ungdomar gällande hälsoproblem relaterade till 

rökning, drogmissbruk och träning mm. Det kom ett antal liknande program efter detta, de flesta inom 

samma ämne, men det var inte förrän i slutet av 90-talet i samband med Internets framfart som mer än 

en handfull företag började utveckla övertygande teknologi (Fogg 2003, 1). 

”Persuasive technology is a fast-growing area of research and development. 

Computing systems of many types, from Web sites to productivity applications to 

mobile devices, are becoming increasingly focused on motivating and influencing 

users.” (Fogg 2003, 25) 

2.1 Vad innebär Persuasive?  

Övertalning (Persuasive) kan definieras som ett försök att förändra attityder och/eller beteenden utan 

att använda tvång eller bedrägeri. Övertalning har traditionellt betraktats som en kommunikations-

process där en övertalare presenterar ett övertygande meddelande till en individ eller publik med 

avsikt att ändra attityder eller beteende hos mottagaren, men alltid lämnar den som övertygas med 

friheten att själv styra över den eventuella förändringen (Harjumaa & Oinas-Kukkonen, 2007). 

Studier som rör ämnet övertalning har en lång historia, där fundamentala delar av ämnet kan kopplas 

till Aristoteles tankar om retorik. Under 1900-talet kommer forskningen inom ämnet snarare från 

socialpsykologi, där påtryckningar från USAs regeringen frammanade studier om hur de kunde få 

befolkningen att förändra sina attityder och beteenden gällande krigsansträngningarna. Senare har 

dessa teorier från socialpsykologin använts inom marknadsföring och reklam (Fogg 2003, 24).      

I processer där övertalning sker kan tre möjliga typer av utfall av beteendeförändring uppkomma som 

en respons på övertalningen: en formning av beteende, en förstärkning av ett beteende och en 

förändring av beteende. Det är viktigt att kunna definiera dessa utfall då det kan kräva olika typer av 

övertalningsstrategier för att de tänkta målbeteendet ska kunna appliceras på den övertalade 

(Harjumaa & Oinas-Kukkonen, 2007).  

”Persuasive design is one name for a goal that many disciplines are working on in 

parallel: creating strategies and experiences that aim to deliberately change 

behavior.” (McColgin 2011, 2) 
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Fogg definierar övertalning som ett försök att ändra attityder och/eller beteenden utan att vara 

tvingande (Coercive) eller vilseledande (Deceptive) (Fogg 2003, 15). Ett exempel på vilseledande 

design är annonser som påstår att din dator är infekterad med virus och erbjuder sig att ta bort det 

(Fogg 2003, 15). Skillnaden mellan tvingande och övertygande är att övertygande innebär att 

frivilligt ändra sitt beteende och/eller attityd. Övertalning kräver en avsikt för att vara äkta 

övertalning, Ändrad motivation eller beteende kan vara ett oavsiktligt resultat. Om det börjar att 

regna så kanske vissa personer köper paraplyer, detta betyder inte att regnet har för avsikt att få folk 

att köpa paraplyer. (Fogg 1998). 

Gerard Healey (2011) tar upp persuasive design i en analog kontext där Urinal fly som först användes 

på Amsterdams flygplats Shipol ges som exempel. Det eftersträvade målbeteendet var att öka 

“träffsäkerheten” och genom det minska behovet av städning. Enligt företaget som producerar flugan 

så är toaletter utrustade med Urinal fly (se figur 1) upp till 85 procent renare. 

 

Figur 1. Exempel på ”analog” persuasive design Urinal fly (http://facilityexecutive.com/wp-content/uploads/urinal-
fly-sticker-500x373-500x373.jpg) 

2.2 Varför Persuasive technology?  

Fogg myntade begreppet Captology (computers as persuasive technologies). ”Captology focuses on 

the design, research, and analysis of interactive computing products created for the purpose of 

changing people’s attitudes or behaviors. ” (Fogg, 2003, 5). Fogg menar att skillnaden mellan PT i 

jämförelse med traditionell övertalande media så som reklamplatser i tidningar, reklamfilmer osv är 

interaktiviteten som finns tillgänglig i PT. Likt en duktig försäljare så kan PT anpassa sig till 

användarens personlighet och handlingar. Om syftet är att få en person att sluta röka så kommer den 

interaktiva teknologin i PT kunna ta reda på hur många cigaretter om dagen användaren röker och 

varför användaren röker, alltså både det fysiska beroendet och det psykologiska beroendet medan en 

tv-reklam inte vet något om den faktiska användaren. PT kan med sin interaktivitet få ökad 
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demografisk information om användaren och anpassa vilken typ av uppmuntran som ska användas 

och när, föreslå relevanta alternativ till rökning när längtan är stark och dessutom leda en person 

genom aktiviteter som t.ex. interaktiva scenarion (Fogg, 2003, 6). Fogg menar också att den 

interaktiva teknologin har sex fördelar över den traditionella mänskliga övertalaren.  

1. En dator kan vara mer ihärdig än en människa (T.ex. påminna användaren om målbeteendet) 

2. En dator kan erbjuda mer anonymitet 

3. En dator kan hantera enorma mängder data 

4. En dator kan använda många metoder för att påverka 

5. En dator kan lätt skala upp (från att nå 1 person till 1000 000) 

6. En dator kan befinna sig där människor inte kan eller inte är välkomna (t.ex. mobiltelefoner 

används vid toalettbesök) 

(Fogg, 2003, 7-11. [Författarnas översättning])  

2.3 Ramverk: PSD-modellen 

PSD-modellen (Oinas-Kukkonen and Harjumaa, 2009) är ett ramverk för att identifiera PD. Modellen 

består av tre delar som utvärderaren skall gå igenom för att möjliggöra en lyckad utvärdering, det 

första steget handlar om att skapa sig en förståelse för PS med hjälp av sju underliggande 

förutsättningar (Postulates). I näst steg påtalas vikten av att förstå övertalningskontexten 

(Persuasion Context) i detta steg ingår tre olika parametrar som kräver utvärdering, dessa är: avsikten 

(The Intent), situationen för övertalning (The Event) och strategin (The Strategy). Det slutgiltiga 

steget i modellen innefattar en identifikationsprocess där förekomsten av specifika designprinciper i 

artefakten kontrolleras, designprinciperna är sammanlagt 28 till antalet och är fördelade på fyra 

kategorier. 

2.3.1 Underliggande förutsättningar 

I det första steget definieras sju stycken underliggande förutsättningar för PS. Dessa är till för att ge 

en bakgrund till analysen, genom att hjälpa användaren av modellen att förstå de förutsättningar som 

konstituerar PS.  

1. Information technology is never neutral, här fastslås att processen att påverka någon aldrig 

kan ses som en singulär händelse utan snarare som ett flöde. Att övertala en användare till ett 



Sida 12 av 56 

 

visst beteende bör ses som en uppgift i flera faser, där systemet hela tiden måste ta hänsyn till 

förändringar hos användaren och agera på dessa.   

2. People like their views about the world to be organized and consistent. Systemet bör stödja 

användarna i att göra åtaganden inom systemet, och genom denna investering i systemet 

kommer användaren enklare kunna påverkas. Ett exempel kan vara att det är enklare att få en 

existerande kund att konvertera på en e-handelsplattform, än att få samma beteende från en 

användare som inte har gjort samma åtagande mot systemet.    

3. Direct and indirect routes are key persuasion strategies. Det finns två olika vägar för 

övertygande meddelanden, direkta eller indirekta dessa kan arbeta tillsammans men skiljer 

sig åt genom dess uppbyggnad. Direkta vägar riktar sig till användare som processar 

information och vill skapa sig en klar uppfattning innan beteendeförändring kan inträffa. 

Direkta vägar är starkt förknippat med logiskt tänkande. Indirekta vägar baserar sig på att ge 

användaren känslomässiga meddelanden för att uppnå beteendeförändring, exempel kan vara 

att en biltillverkare riktar emotionella meddelanden till en tänkt kund i form av lättklädda 

kvinnor eller kändisar istället för information om den faktiska bilen (se figur 2). Den direkta 

vägen är i detta fall istället att visa upp bilens egenskaper och på så sätt påverka genom 

logiska argument (se figur 3). Vissa bilmärken marknadsför i reklam genom logisk 

argumentation t.ex. mest utrymme i klassen, låg bränsleförbrukning, vinnare av årets säkraste 

bil osv. Medan andra bilmärken marknadsför sig genom att påkalla en känsla.  

 

Figur 2. Exempel på en Indirekt väg (http://www.edmunds.com) 

http://www.edmunds.com/kia/optima/2011/long-term-road-test/2011-kia-optima-sx-turbo-the-ultimate-male-fantasy.html
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Figur 3. Exempel på en Direkt väg (http://www.holdengroup.co.uk) 

4. Persuasion is often incremental. Med detta menas att beteendeförändring är lättare att 

åstadkomma genom en serie av riktade förslag, än om samma beteendeförändring skall ske 

genom att förändringen påkallas genom ett “större” förslag. Exempelvis kan ett system som 

ska främja viktnedgång hos användaren, först föreslå kortare promenader för att senare 

successiv öka graden av motion. Systemet bör även uppmuntra användarna att göra 

omedelbara beslut snarare än att skjuta upp dem till ett senare tillfälle. 

5. Persuasion through persuasive systems should always be open. Vilket innebär att 

målsättningen bakom PS alltid måste vara tydligt för slutanvändaren. Om material som är 

felaktigt eller vilseledande presenteras för användaren kan detta leda till en ofrivillig 

beteendeförändring vilket inte är målet med systemet. 

6. Persuasive systems should aim at unobtrusiveness. Här poängteras vikten av att påtryck-

ningarna från system sker på ett diskret sätt, som gör att det inte hindrar användaren från att 

utföra den primära handlingen denne använder systemet för. I detta ingår även att övertalande 

meddelanden förmedlas vid rätt tid och inte stör användaren. 

7. Persuasive systems should aim at being both useful and easy to use. I detta ingår en rad olika 

komponenter som alla handlar om att göra användandet av systemet så tillgängligt och 

användbart som möjligt. T.ex. tillgänglighet, responsivitet, estetiskt tilltalande, pålitligt mm. 

En summering är att mjukvaran måste vara välutvecklad för att kunna inhysa PD.     

2.3.2 Övertalningskontexten   

Övertalningskontexten består av tre delar avsikten (Intent), situationen för övertalning (Event) och 

strategin (The Strategy) (se figur 4). Genom att noga analysera övertalningskontexten kan man 

http://www.holdengroup.co.uk/?attachment_id=1164
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identifiera motsägelser i användarens tankegångar, urskilja lämpliga/olämpliga tillfällen för att 

leverera sitt budskap och på så sätt övertala användaren mer effektivt. 

 
Figur 4. Sammanfattning av övertalningskontexten: Avsikten, situationen för övertalning och strategin 
(Oinas-Kukkonen & Harjumaa 2009, 489). 

2.3.2.2 Avsikten 

Avsikten svarar på syftet med artefakten, den kan bedömas utifrån tre perspektiv:  

 Endogen (inifrån): Avsikten kommer i detta fall från den som producerat den interaktiva 

artefakten. T.ex. ett spel som är till för att lära barn att läsa. 

 Exogen (orsakad av externa faktorer): Avsikten kommer från personen som tillhandahåller 

artefakten till användaren. Om en förälder köper en dator till sitt barn för att denna ska jobba 

mer med skolarbete så är det avsikten från en exogen källa (Fogg 1998). 

 Autogen (egenproducerad): Avsikten kommer ifrån personen som väljer att använda 

artefakten. Om användaren köper ett headset för att kunna spela och prata samtidigt online 

(Fogg 1998). 

Det kan ofta förekomma avsikt av flera former samtidigt när det kommer till en artefakt. Tv-spelet 

som är till för att barn ska lära sig läsa har endogen avsikt då speltillverkaren har som syfte att få barn 

att lära sig läsa samtidigt som att föräldern som tillhandahåller spelet till barnet har exogent avsikt 

(Fogg 1998). Autogena artefakter bör ha hög användarupplevelse som får användaren att fortsätta 

använda artefakten under en längre tid. Exogena artefakter ska erbjuda möjligheten till att sätta sina 

egna mål och erbjuda personalisering eftersom resultatet är beroende av dina valda mål (Oinas-

Kukkonen & Harjumaa, 2009). T.ex. om användaren går till en dietist för att hen har problem med 

vikten och får en artefakt för att hjälpa hen med detta så måste anpassningsmöjligheten vara hög då 
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motivationen och förmågan hos användaren kommer att skifta. Endogena artefakter bör avslöja 

skaparens bias gällande systemet. Det är viktigt att iaktta användarens frivillighet gällande attityd eller 

beteendeförändringar när man designar endogena artefakter. Detta eftersom användandet av artefakten 

inte nödvändigtvis är ett resultat av en autogen avsikt. 

Det är även viktigt att ta reda på vilken typ av förändring som är avsedd med artefakten när man går 

igenom avsikten. Är syftet att förändra en attityd eller ett beteende? Är det tänkt att beteendet ska vara 

långvarande eller är det ett engångsbeteende som man försöker skapa (Oinas-Kukkonen & Harjumaa, 

2009). T.ex. om Röda Korset går ut med en kampanj att folk ska skänka pengar till behövande 

gällande en specifik katastrof så är detta en kampanj för att skapa ett kortsiktigt beteende. En e-

handelsplats vill att du ska köpa deras produkter, men de vill också att du ska komma tillbaka till just 

den e-handelsplatsen när det är dags att handla nästa gång. Syftet hos en e-handelsplats är alltså 

främsta att skapa ett långvarigt beteende. 

2.3.2.1 Situationen för övertalning 

Situationen för övertalning delas upp i tre underkategorier: användande kontext (use context), 

kontexten för användaren (user context), teknologisk kontext (technology context) (se figur 4). 

 Användande kontext handlar om att analysera i vilken kontext användningen kommer att ske 

i då olika domäner kommer att ha olika problem och förutsättningar. I domänen e-hälsa så har 

användaren av artefakten ofta rätt attityd och kunskap för att genomföra den tänkta 

uppgiften, men saknar motivation eller påminnelser för att genomföra tänkt “behandling”. 

(Oinas-Kukkonen & Harjumaa, 2009) T.ex. användaren som ska sluta röka vet att rökning är 

farligt och vet hur man ska sluta (att inte röka) men behöver hjälp med att förstärka rätt 

attityder och göra dem lättare att förhålla sig till. 

 Kontexten för användaren varierar eftersom människor är olika och sättet att ta till sig 

information variera. De användare som har ett högt behov av kognition oftast uppskattar 

“direkta vägar” medan de som inte har ett stort behov av kognition är mer benägna att tilltalas 

av indirekta vägar (Oinas-Kukkonen & Harjumaa, 2009). Man kan dra användarkontexten så 

långt som att säga ett det skulle vara relevant att analysera hela användarens personlighet. 

 Teknologisk kontext baseras på att en förståelse för att teknologin ständigt förändras. Att 

förstå styrkor och svagheter hos olika teknologier och hur detta kan påverka användaren är 

viktigt att förstå (Oinas-Kukkonen & Harjumaa, 2009). 
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2.3.2.3 Strategin 

PSD-modellen fastslår att det finns två delar som behöver definieras för att bedöma en strategi bakom 

PD och hur de arbetar för att påverka användare till ett givet beteende, dessa är Väg och Meddelande. 

Med Meddelande åsyftas det faktiska innehållet som förmedlas till användaren av systemet, i form av 

rationella argument eller logisk representation av användarens data. T.ex. statistik baserad på 

användarens matvanor (Oinas-Kukkonen & Harjumaa, 2009). Den andra delen som kräver definition 

är vilken Väg som kan väljas för att nå användaren, framförallt faller valet mellan en direkt eller 

indirekt väg (som beskrivs förutsättning tre i 2.3.1 Underliggande förutsättningar). Det bör även 

poängteras att en förening mellan direkta och indirekta vägar kan förekomma. 

2.3.3 Designprinciper 

PSD-modellen innefattar 28 stycken föreslagna designprinciper uppdelade i fyra kategorier: stöd för 

målbeteende, stöd för dialog, kredibilitetsstöd och sociala stödfunktioner (se bilaga 1). 

2.3.3.1 Stöd för Målbeteende  

Stöd för målbeteende hjälper användare att utföra den tänkta huvuduppgiften i artefakten. 

Designprinciperna i stöd för målbeteende är baserade på Foggs functional triad men skiljer sig ändå 

relativt mycket från dess ursprung. (Oinas-Kukkonen & Harjumaa, 2009) 

 Reduktion (Reduction). Ett system som bryter ner komplexa uppgifter till enklare, hjälper 

användaren att nå det tänkta målbeteendet.  

 Guidning (Tunneling). Använd systemet för att guida användaren genom en process eller en 

upplevelse, detta medför möjligheter att övertyga under vägen. 

 Skräddarsytt (Tailoring). Output från systemet kommer att vara mer övertygande om denna 

information är anpassad till mottagarens potentiella behov, intressen, kontext, personlighet 

eller intresse, som kan tänkas vara relevanta för en användargrupp. 

 Personalisering (Personalization). Ett system som erbjuder personaliserat innehåll eller 

tjänster har en större förmåga att övertala/påverka användaren. 

 Egenkontroll (Self-monitoring). Ett system som låter användaren registrerar sina aktiviteter 

och/eller status, stödjer denne att uppnå mål i systemet. 

 Simulering (Simulation). System som erbjuder simulering kan övertyga användaren genom 

att påvisa länken mellan orsak och verkan för ett visst beteende. 
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 Repetition (Rehearsal). Genom att erbjuda användaren att öva eller uppleva effekten av ett 

beteende i systemet, kan detta medföra attityd eller beteendeförändring utanför 

systemet.             

2.3.3.2 Stöd för Dialog  

Alla interaktiva system använder sig mer eller mindre av olika typer av feedback till dess användare: 

Det finns en rad av olika typer av dialog som kan implementeras för att styra människa-dator 

interaktion för att få användaren att nå det tänkta målet som denne satt upp. Designprinciperna i stöd 

för dialog baseras på Foggs principer om mobility and connectivity (Oinas-Kukkonen & Harjumaa, 

2009). 

 Beröm (Praise) Genom att ge användaren beröm (t.ex. skriftligt, bilder, symboler eller ljud) 

så kan man öka användarens mottaglighet för övertalning.  

 Belöningar (Rewards) Ett system som belönar (t.ex. virtuella belöningar) målbeteendet kan 

öka möjligheten för övertalning. 

 Påminnelser (Reminders) Användaren kommer med större sannolikhet att nå sina mål om 

systemet påminner om målbeteendet. 

 Förslag (Suggestions) Passande förslag på beteenden som kan utföras under användning av 

systemet kommer att leda till större möjlighet för övertalning. 

 Likheter (Similarity) System som liknar användaren på ett meningsfullt sätt kommer enklare 

att kunna övertala användaren. 

 Attraktion (Liking) Ett system som är visuellt tilltalande kommer sannolikt att vara mer 

övertalande. 

 Social roll (Social role) Systemet antar en social roll i övertalningssyfte. 

2.3.3.3 Kredibilitetsstöd  

Ett system som har hög trovärdighet är också ett system med högre övertalningsförmåga. 

Designprinciperna i kredibilitetsstöd hjälper till att analysera och/eller skapa denna kredibilitet. Denna 

kategori skiljer sig också från Foggs Functional triad då “ the system fulfilling users’ positive 

expectations och the ideas of responsiveness, ease-ofuse, and error-freeness” (Fogg 2003, 257-261) 

hör hemma i de sju förutsättningarna för PS. (Oinas-Kukkonen & Harjumaa, 2009) 
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 Trovärdighet (Trustworthiness) Ett system som ses som trovärdigt kommer lättare att kunna 

övertala användare. 

 Expertis (Expertise) Ett system som har inneboende expertis kommer att ha större möjligheter 

att påverka dess användare. 

 Första intryck (Surface credability) Användare skapar sig en initial bild av systemets 

trovärdighet baserat på det första intrycket. 

 Verklighetskänsla (Real-world feel) Ett system som framhäver personerna och/eller 

organisation bakom artefakten kommer att ha högre trovärdighet. 

 Auktoritet (Authority) Ett system som frambringar en känsla av auktoritet kommer att besitta 

en högre övertalningsförmåga. 

 Erkännande från tredje part (Third-party endorsements) Erkännande från utomstående 

källor, speciellt från välkända och respekterade källor kommer att öka trovärdigheten. 

 Kontrollerbarhet (Verifiability) Om man kan kontrollera en webbplats innehåll genom länkar 

till utomstående platser som bekräftar artefaktens innehåll, så ökar trovärdigheten.  

2.3.3.4 Sociala Stödfunktioner  

Designprinciperna som används i sociala stödfunktioner beskriver hur man designar ett system för att 

öka motivationen hos sina användare. (Oinas-Kukkonen & Harjumaa, 2009). Socialt inflytande är den 

typ av inflytande som uppstår i sociala situationer (Fogg, 2003, 90). 

 Socialt lärande (Social learning) En användare kommer att vara mer motiverad att utföra 

målbeteendet om denne kan observera andra användare utföra samma beteende.  

 Social jämförelse (Social comparison) Användaren kommer att ha en ökad motivation om 

hen kan jämföra sin prestation med andras. 

 Normativt inflytande (Normative influence) Ett system kan utnyttja normativa inflytanden 

eller påtryckningar för att öka sannolikheten att användaren utför tänkt målbeteende. 

 Socialt underlättande (Social facilitation) Användaren kommer med större sannolikhet 

genomföra målbeteendet om användaren kan se att andra användare genomföra samma 

beteende. 
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 Samverkan (Cooperation) Ett system kan motivera sina användare att förändra attityder eller 

beteenden genom att utnyttja människans naturliga strävan till samarbete.    

 Tävling (Competition) Genom att utnyttja människans naturliga fallenhet för att tävla så kan 

man genom detta motivera användaren att ändra attityd eller beteende, t.ex. tävla med andra 

användare.  

 Erkännande (Recognition) Genom att erbjuda en individ eller grupp, offentligt erkännande i 

systemet, kan detta medföra att individen/gruppen kommer att anta det tänkta målbeteende.   

 

2.4 Tidigare forskning  

I detta kapitel redogör vi för tidigare forskning som är relaterad till vår studies primära ämne, 

frågeställning samt inriktning. Detta görs genom att presentera tidigare studier som har applicerat 

PSD-modellen som ett ramverk för utvärderingar av artefakter, vi redogör även för tidigare forskning 

som rör PD. De forskningsansatser som vi väljer att ta upp och presenterar här kommer att stå som 

grund för vår egen behandling av ämnet och den studie vi ämnar presentera.   

2.4.1 Applicering av PSD-modellen  

Begreppen som är kopplade till PSD-modellen t.ex. de designprinciper som tas upp nedan förklaras 

utförligare i 2.3 Ramverk: PSD-modellen.  

Alhammad och Gulliver (2014) utvärderar tio stycken framgångsrika e-handelsplattformar genom 

expertutvärdering med hjälp av PSD-modellen. De hävdar att e-handelsplattformar är intressanta att 

studera gällande PD, pga den kraftiga utbredningen av element och tekniker som kan betecknas som 

övertygande som används inom e-handel för att få användaren att konvertera (Alhammand & 

Gulliver, 2014). Någon de även kan styrka i resultatdelen där de uppvisar empiriskt material som 

påvisar en stor utbredning av de designprinciper som är en del av PSD-modellen. Även om de olika e-

handelsplattformarna givetvis skiljer sig från varandra, påvisas ett tydligt mönster av vilken typ av PD 

som har störst utbredning baserad på kategorierna för designprinciperna. Där stöd för dialog (Dialog 

support) var den kategori som kunde identifieras samt kvantifieras som mest utbredd följd av stöd för 

kredibilitet (Credibility support) och stöd för målbeteende (Primary task support). Det enda kategorin 

som var relativt begränsad i implementering på de undersökta plattformarna var sociala 

stödfunktioner (Social support) (Alhammand & Gulliver, 2014). 
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Harjumaa, Segerståhl & Oinas-Kukkonen, (2009) undersökte hur mjukvara kan förändra beteende 

och/eller attityder hos användare. Under en tre-månaders lång fältstudie undersöks hur användare i 

träningsmiljö reagerar på output från funktioner i en pulsmätare i prototypform. För den faktiska 

utvärderingen av vilka delar av outputen som ledde till beteende- och/eller attitydförändring användes 

PSD-modellen. Slutsatser från studien visade att vissa funktioner märkbart påverkade den generella 

beteendeförändringen hos alla användarna, medan t.ex. funktioner som signalerade beröm (Praise) 

och belöningar (Rewards) bara påverkade en del av användarna (Harjumaa, Segerståhl & Oinas-

Kukkonen, 2009). 

Teppo Räisänen, Tuomas Lehto & Harri Oinas-Kukkonen (2010) genomförde en studie där de lät två 

forskare utan teoretisk bakgrund eller kunskap gällande PSD-modellen individuellt använda denna för 

att utvärdera designdokument för en faktisk mobilartefakt i syftet att identifiera förekomsten av PD, 

specifikt de 28 designprinciperna (se bilaga 1). Senare diskuterades upptäckterna och alla design-

principer graderades beroende av hur väl artefakten stödde principen. Det bekräftades att tidigare 

påstående från författarna av PSD-modellen (Oinas-Kukkonen and Harjumaa, 2009) att den inte finns 

något mervärde i att implementera alla designprinciper från PSD-modellen i samma artefakt, utan 

istället använda en sammanhängande uppsättning av dessa och helst se till att de har en så hög 

samverkan som möjligt. Enligt författarna verkar även många av designprinciperna fungera bra i par. 

T.ex. repetition (Repetition) - simulering (simulation) där användaren skulle kunna repetera 

målbeteendet med hjälp av simulering. Eller att använda förslag (Suggestion) för att uppmana 

användaren att personifiera en tjänst eller del av en tjänst genom att använda förslag och persona-

lisering (Personalization). Om man däremot grupperar designprinciper med låg samverkan så kan 

effekten bli minskad PD. Författarna fann att vissa av de sociala stödfunktionerna överlappar 

varandra vilket gör att användning av PSD-modellen i utvärderingssyfte blir väldigt svårt. Det är svårt 

att skilja mellan socialt lärande (Social learning), social jämförelse (Social comparison) socialt 

underlättande (Social facilitation) och normativt inflytande (Normative influence) t.ex. är det svårt 

att se var social jämförelse börjar och socialt lärande slutar (Räisänen, Lehto & Oinas-Kukkonen, 

2010). 

Författarna menar att det mest krävande med PSD-modellen var att det inte finns någon utpräglad 

heuristik när det kommer till att utvärdera designprinciperna och då kräver att man måste tolka de 

olika designprinciperna för att passa till kontexten. De menar att modellen skulle vinna på att ha 

definierade skalor och instruktioner för hur man utvärderar respektive designprincip för att minska 

graden av subjektivitet och potentiell bias även om utvärderingar alltid kommer att vara subjektiva. 

En annan aspekt är att det kan vara relativt arbets- och tidskrävande att utvärdera en artefakt med 

hjälp av PSD-modellen med tanka på dess 28 olika designprinciper. Dock kan en användare av PSD-
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modellen som helt saknar teoretisk bakgrund fortfarande öka övertalningsförmågan (persuasiveness) 

på det system som de designar (Räisänen, Lehto & Oinas-Kukkonen, 2010). 

2.4.2 Foggs Functional Triad 

Foggs Functional triad (Fogg 2003) är ett av de mest använda verktygen för konceptualisering av PD. 

(Oinas-Kukkonen 2009). Foggs Functional triad förklarar vilka roller datorteknologi kan ha sett ur 

användarens perspektiv (se figur 5). 

Den första delen handlar om datorn som Tool t.ex. som ordbehandlare, kalkylator mm för att göra 

avsedd uppgift enklare och effektivare, det kan också vara en Wizard som hjälper användaren att 

utföra en uppgift. Nästa del är datorns roll som Media där det finns två kategorier. Symbolic syftar på 

grafer, ikoner, text och grafik. Medan Sensory syftar på t.ex. ljud, video och VR (virtual reality) mm. 

Korrekt implementerat så kan dessa verktyg hjälpa till att skapa en mer motiverande och övertygande 

upplevelse t.ex. en informationsfilm som visar hur tjänsten man vill använda fungerar, detta kallar 

Fogg för Rehersal. Den tredje och sista delen i Foggs Functional Triad är datorns funktion som Social 

Actor. Man har i experiment kunnat se att människor som använder datorer ofta interagerar med den 

som om den vore en levande varelse, alltså reifikation (Fogg 2003). På detta sätt kan man använda 

samma tekniker för övertalning som om det vore en interaktion mellan två människor t.ex. positiv 

feedback, uppmuntran osv.  

 

 
Figur 5. Foggs functional triad (Fogg 2003, 25) 

Johan Redström (2006) gör en ansats att beskriva vad det innebär att designa PT genom att sätta det i 

relation till vad som konstituerar design i allmänhet. Han menar att för att kunna beskriva och så 

småningom också definiera PT, måste en syn på teknik där denne äger en inneboende övertalande 



Sida 22 av 56 

 

förmåga anammas. Redström hävdar att PD bör ses som något en designer gör snarare än 

nödvändigtvis väljer att göra, detta medför ett behov av att erkänna, undersöka och förstå PD i 

processer där vi designar artefakter (Redström, 2006).    
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3. Metod 

3.1 Metodval 

 

För att kunna svara på våra frågeställningar så använde vi två metoder, en kvantitativ 

kartläggningsdel och en kvalitativ del baserat på arbetet vi genomförde med PSD-modellen under den 

kvantitativa delen. Den kvalitativa kartläggningen genomfördes med hjälp av en checklista (se bilaga 

2) som använde de 28 designprinciperna från PSD-modellen som heuristik för att identifiera 

förekomsten av dessa, detta för att kunna svara på frågeställningen: 

Hur frekvent är förekomsten av designprinciper från PSD-modellen på de undersökta e-

handelsplatserna? 

Den kvalitativa delen genomfördes genom att studera arbetet med den kvantitativa kartläggningen av 

designprinciperna och besvarar vår huvudfrågeställning: 

Hur fungerar PSD-modellen som ramverk för att identifiera förekomsten av PD designprinciper på de 

undersökta e-handelsplatserna? 

3.2 Val av e-handelsplatser 

Vi valde att studera fyra olika e-handelsplatser. Urvalet baserades på vilka branscher som står för den 

högsta omsättningen i Sverige. De två branscher som placerade sig på första respektive andra plats, 

dessa är Kläder/skor och Böcker (E-handel i Norden 2015). Av dessa branscher valde vi två stycken 

aktörer per bransch. För böcker: Adlibis.se och Bokus.com, och för kläder/skor: Asos.com och 

HM.com. Vår bedömning var att dessa fyra domäner tydligt representerade de två branscherna samt 

att själva valet av e-handelsplatser var sekundärt för själva undersökningen. 

3.3 Tillvägagångssätt 

Innan vi genomförde den kvantitativa delen på respektive e-handelsplats så klargjorde vi övertalnings-

kontexten för dessa i den mån det var möjligt med hjälp av information från e-handlarnas respektive 

webbplats t.ex. “Om oss” sidan, dessa redovisas innan varje genomgång av design-principerna för 

respektive e-handelsplats under delen 4. Resultat. 
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Pga. att designprincipernas exempel är definierade i kontexten e-hälsoapplikationer (Oinas-Kukkonen 

& Harjumaa 2009) så var vi innan och under identifieringen tvungna att tolka dessa för applicering på 

kontexten e-handel. Det gjordes genom att jämföra definitionen av designprinciperna mot respektive 

exemplen för dessa och även genom att jämföra med Alhammand & Gulliver (2014) tolkningar av 

PSD-modellens designprinciper. E-handelsplatserna utvärderades en i taget genom aktivt sökande 

efter respektive designprincip från PSD-modellen baserat på beskrivningar samt exempel som tillhör 

varje enskild designprincip (Oinas-Kukkonen & Harjumaa, 2009).  

Efter att förekomster av designprinciper på respektive e-handelsplats undersökts tilldelades dessa i en 

tabell värdet 1 om förekomst och 0 om inte förekomst (se tabell 1). De tilldelade värdena för 

designprinciperna utgjorde den kvantitativa kartläggningsdelen av vår uppsats. Dessa värden slogs 

sedan ihop per kategori som designprincipen tillhör (definierat i PSD-modellen) och gavs därefter ett 

individuellt- och ett sammanslaget värde som representeras i stapeldiagrammen: “Förekomst av 

designprinciper fördelat per kategori” (se figur 9, 33) och “Totala summan av designprinciper fördelat 

per kategorier (alla (4) e-handelsplatser)” (se figur 10, 34). Dessa redovisas även i detalj under 

rubriken 4. Resultat. 

Den kvalitativa delen bestod av den löpande diskussion om problem och insikter som vi tillskansat oss 

under arbetet med den kvantitativa delen av uppsatsen, där tolkningen av designprinciper, arbetet med 

att identifiera övertalningskontexten och identifierade beroenden mellan individuella designprinciper. 

Resultatet av den kvalitativa delen redovisas i 5.2 PSD-modellen som ramverk Genomförandet av den 

kvantitativa- och den kvalitativa delen skedde till viss del parallellt eftersom den kvalitativa delen var 

fullständigt beroende av arbetet med den kvantitativa delen. 

3.4 Metodkritik 

Enligt Räisänen, Lehto & Oinas-Kukkonen (2010) kräver PSD-modellen subjektiva antaganden och 

tolkningar vilket medför att våra resultat inte kan ses som sanningar utan istället är subjektiva 

tolkningar av de givna designprinciperna i PSD-modellen. 

”As there are no explicit evaluation heuristics defined for the PSD model yet, 

there lies a potential bias in the interpretation of the specifications.” (Räisänen, 

Lehto & Oinas-Kukkonen, 2010, 191) 

Här bör också poängteras att det är våra egna tolkningar om vad som ingår i respektive designprincip, 

även om dessa tolkningar baseras på de faktiska påståenden samt exemplen från PSD-modellen 

(Oinas-Kukkonen & Harjumaa, 2009). Detta kan medföra att vi har feltolkat enskilda designprinciper.  
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Designprinciperna likheter, attraktion och första intryck är enligt vår bedömning beroende av 

användare för att kunna identifieras, detta tas upp i 5.2.4 Användarberoenden hos designprinciper. Då 

vi valt att inte använda användare i vår utvärdering så kan identifieringen av dessa ses som bristfällig. 

Även i övertalningskontexten är delarna avsikten och situationen för övertalning beroende av 

användare, detta tas upp i 5. Slutsatser och diskussion. 

Den endogena avsikten och situationen för övertalning utvärderades enbart med hjälp av information 

som fanns tillgänglig på respektive e-handelsplats likt Alhammand & Gulliver (2014). Detta medför 

att resultaten kanske inte stämmer med verkligheten utan snarare är den bild e-handelsplatsen vill 

förmedla utåt. Under vår studie gjordes inga köp på någon av e-handelsplattformarna, detta medför att 

vi inte kunde analysera dessa delar av webbplatserna.    
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4. Resultat 

I tabell 1 redovisas alla identifierade designprinciper för respektive e-handelsplats, därefter 

presenteras resultaten från de undersökta e-handelsplatserna i detalj. Vi summerar även resultaten för 

de fyra undersökta e-handelsplatserna i 4.5 Summering av identifierade designprinciper. 

Tabell 1. Förekomst av designprinciper på undersökta webbplatser 
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4.1 Asos.com 

4.1.1 Övertalningskontexten 

4.1.1.1 Avsikten  

Den endogena avsikten med asos.com var att sälja produkter inom mode. De beskrev själva sin 

målbild som:”our goal of becoming the world's number one fashion destination for twenty-

somethings.” (Asos, corporate responsability u.å.). 

4.1.1.2 Situationen för övertalning  

Plattformen riktade sig till personer i 20-årsåldern som kunde tänka sig att handla produkter online.   

4.1.1.3 Strategin  

Vi kunde identifiera att användarna nås med både direkta och indirekta vägar, de indirekta vägarna 

återfanns framförallt på landningssidan med uttalanden som t.ex. ”The clothes you want now” 

och ”The labels you love” (se figur 6) medan längre ner på produktsidorna resenterades direkta vägar i 

form av informativa produktbeskrivningar (se bilaga 3). 

 
Figur 2. Asos.com Landningssida, Indirekta vägar, inringade 
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4.1.2 PD Principer 

4.1.2.1 Stöd För Målbeteende  

Vid vår genomgång av asos.com, kunde vi identifiera fyra av sju designprinciper. Här kan nämnas 

reduktion i form av förenkling av inloggning med hjälp av externa aktörer Facebook, Google osv. E-

handelsplatsen använde guidning i form av förslag på liknande produkter användaren tidigare har 

interagerat med. De principer vi inte kunde identifiera var personalisering, simulering och repetition. 

4.1.2.2 Stöd för Dialog  

Vi identifierade fem av sju designprinciper i kategorin stöd för dialog. De som inte återfanns var 

belöningar samt social roll. 

4.1.2.3 Kredibilitets Stöd  

Sex av sju designprinciper återfanns på e-handelsplatsen. T.ex. expertis där Asos.com gav ett intryck 

av att vara sakkunniga genom uppdaterat innehåll, tips från stylister (Asos Insiders) och 

modereppotage (Fashion & Beauty Feed). Designprincipen som saknades var kontrollerbarhet. 

4.1.2.4 Sociala Stödfunktioner  

I kategorin sociala stödfunktioner identifierades två av sju designprinciper, dessa var socialt lärande 

och normativt inflytande. Båda designprinciperna kunde identifieras i delen #Asseenonme som 

samlade användargenerade modebilder som sammanlänkades med Asos.com egna produkter (se figur 

7).    

 

 
Figur 3. #Asseenonme på asos.com användargenererade modebilder 
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4.2 Bokus.com 

4.2.1 Övertalningskontexten 

4.2.1.1 Avsikten 

Den endogena avsikten är inte specificerad på e-handelsplatsen, men då bokus.com i huvudsak säljer 

böcker utgick vi ifrån att deras avsikt var att sälja böcker. 

4.2.1.2 Situationen för övertalning  

E-handelsplatsen sålde böcker online i Sverige, deras vid tillfället definierade affärsidé var att enkelt 

hitta boken du söker och att alltid tillhandahålla de senaste titlarna, tjugofyra timmar om dygnet. E-

handelsplatsen riktade sig till användare som ville handla böcker online.  

4.2.1.3 Strategin  

Som övertygande meddelanden använde Bokus.com både direkta samt indirekta vägar, för att få sina 

användare att förändra attityd och/eller beteende. Ett exempel på indirekta vägar är ”Heta e-pocket!”. 

Vi uppfattade att de direkta vägarna var i majoritet i förhållande till de indirekta.   

4.2.2 PD principer 

4.2.2.1 Stöd För Målbeteende  

Vid undersökningen av bokus.com kunde vi identifiera sex av sju designprinciper i kategorin stöd för 

målbeteende. Den enda princip vi inte kunde identifiera var personalisering, där systemet inte 

förändrades baserat på tidigare interaktioner, så som köp och produkter lagda i användarens önskelista 

och/eller varukorg.     

4.2.2.2 Stöd för Dialog  

Fyra av sju designprinciper återfanns i kategorin stöd för dialog som grundar sig i olika typer av 

feedback till användaren. De som återfanns var beröm, påminnelser, förslag och attraktion och de 

som saknades var belöningar, likheter och social roll. 
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4.2.2.3 Kredibilitets Stöd  

I kategorin kredibilitets stöd som behandlar en artefakts trovärdighet, var alla designprinciper 

representerade (sju av sju). Auktoritet identifierades som julklappstips från författare visades upp på 

e-handelsplatsen. 

4.2.2.4 Sociala Stödfunktioner  

Fyra av sju designprinciper identifierades: samverkan, normativt inflytande, social jämförelse och 

socialt lärande. Dessa var närvarande pga. den påtagliga användningen av användargenererat innehåll 

som främst var representerat av användarrecensioner.  

4.3 HM.com 

4.3.1 Övertalningskontexten 

4.3.1.1 Avsikten  

Den endogena avsikten som vi kunde avläsa var att sälja kläder, skor och inredning. När vi 

registrerade ett konto så frågade hm.se om vi ville bli medlem i HM club, antagligen för att få eller 

behålla återkommande kunder. Det ska dessutom sägas att det kostade pengar att vara med i hm club, 

om man inte handlade för en viss summa per år. 

4.3.1.2 Situationen för övertalning  

Vi tolkade det som att HM.se var designat för personer som vill kunna shoppa kläder när som helst 

och online. “H&M should always have the best customer offering in each and every market. We offer 

collections that are wide-ranging and varied for women, men, teenagers and children.” (HM, u.å.)  

4.3.1.3 Strategin  

På landningssidan (se bilaga 4) kunde vi se en hög blandning av både direkta och indirekta vägar, 

medan produktsidorna innehöll uteslutande direkta meddelanden till användaren i form av 

produktinformation.   
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4.3.2 PD principer 

4.3.2.1 Stöd För Målbeteende  

Vi kunde identifiera fyra av sju av designprinciper i kategorin: reduktion, guidning, skräddarsytt och 

egenkontroll. Vi kunde se att principen skräddarsytt användes i form av underkategorier för olika 

användare t.ex. mammakläder, ”H&M+ Plus Sizes”, Divided osv. 

4.3.2.2 Stöd för Dialog  

Fyra av sju beröm, påminnelser, förslag och attraktion kunde identifieras. Här bör poängteras att 

principen belöningar inte bedömdes vara närvarande i systemet pga. av att kriterierna som möjliggör 

principen enbart återfanns i ”H&M club”. Vilket vi inte tolkade som en direkt del av systemet utan 

som en ”betaltjänst” för användarna.  

4.3.2.3 Kredibilitets Stöd  

Sex av sju designprinciper kunde identifieras, kontrollerbarhet var den enda som inte återfanns på e-

handelsplatsen. 

4.3.2.4 Sociala Stödfunktioner  

Två av sju designprinciper kunde identifieras. Socialt lärande återfanns i form av ett designelement 

på produktsidorna som gav förslag på andra användares tidigare köp, samt normativt inflytande på 

basis av att HM.com erbjöd delning av sina produkter på sociala medier (se figur 8).    

 

Figur 4. Normativt inflytande och socialt lärande Hm.com 
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4.4 Adlibis.com 

4.4.1 Övertalningskontexten 

4.4.1.1 Avsikten  

Adlibris pressenterade sig på e-handelsplatsen som en återförsäljare av böcker som har för avsikt att 

göra dessa tillgängliga i Sverige, Norge och Finland med hjälp av Internet, så tolkade vi den endogena 

avsikten som att sälja böcker via Internet. ”Adlibris vision är att med hjälp av internet göra böcker 

från hela världen tillgängliga i Sverige, Norge och Finland.” (Adlibris u.å.). Vi kunde även se att de 

säljer pennor, brädspel, pyssel och andra produkter.  

4.4.1.2 Situationen för övertalning  

Adlibris.com riktade sig till användare som var intresserade att köpa böcker, leksaker, pennor mm, på 

internet i Sverige, Norge och Finland.   

4.4.1.3 Strategin  

Vi kunde identifiera både direkta samt indirekta meddelanden från systemet som vi tolkade som 

övertygande. Produktsidorna påvisade en hög grad av direkta meddelanden även om t.ex. de 

beskrivande texterna till böckerna kunde tolkas som indirekta. På landingssidan så fann vi ett antal 

indirekta meddelanden, som t.ex. ”Öppna dagens lucka”, ”Ebba & Emilia Stilsäkra jultips”. 

4.4.2 PD principer 

4.4.2.1 Stöd För Målbeteende  

Fem av sju designprinciper identifierades: reduktion, guidning, skräddarsytt, egenkontroll och 

repetition.     

4.4.2.2 Stöd för Dialog  

Tre av sju designprinciper identifierades. Påminnelser i form av nyhetsbrev, förslag i form av “du 

kanske också gillar” och attraktion var de principer vi kunde identifiera. Designprincipen Attraktion 

identifierades baserat på att e-handelsplatsen enligt vår tolkning, på ett konkret och attraktivt sätt 

presenterade innehållet. 
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4.4.2.3 Kredibilitets Stöd  

I kategorin kredibilitets stöd kunde vi identifiera alla (Sju av sju) designprinciper.  

4.4.2.4 Sociala Stödfunktioner  

Socialt lärande och normativt inflytande var de enda (Två av sju) designprinciper som vi kunde 

identifiera på Adlibris.com. Socialt lärande i form av användarrecensioner och normativt Inflytande 

genom användarrecensioner och även genom möjligheten att dela produkter på social medier.  

4.5 Summering av identifierade designprinciper  

I en summering av designprinciperna från de fyra e-handelsplatserna baserat på kategori (se figur 9 

och 10), kunde vi fastställa att av de fyra kategorierna var det kredibilitetsstöd (26 av 28) som hade 

flest antal identifierade designprinciper. Kontrollerbarhet var den enda designprincipen som inte 

fanns representerad på två av plattformarna, Asos.com och HM.com. Efter kredibilitetsstöd (26 av 28) 

följde stöd för målbeteende (20 av 28), stöd för dialog (16 av 28) samt sociala stödfunktioner (10 av 

28) när det gällde utbredningen av identifierade designprinciper per kategori på dem undersöka e-

handelsplatserna. Kategorin sociala stödfunktioner var den med minst identifierade designprinciper. 

Endast 10 av 28 återfanns fördelat på de fyra e-handelsplattformarna, varav socialt lärande och 

normativt inflytande utgjorde åtta av de tio identifierade designprinciperna.  

 

Figur 5. Designprincipernas förekomst på de fyra utvärderade e-handelsplattformarna separat redovisade 
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Figur 6. Designprincipernas förekomst på de fyra utvärderade e-handelsplattformarna, sammanslagna 
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5. Slutsatser och diskussion 

Slutsatser och diskussion är uppdelad i två delar för att knyta an till respektive frågeställning, 

5.1_Förekomsten av designprinciper och 5.2 PSD-modellen som ramverk samt en avslutande 

summering 5.3 Sammanfattning av diskussion. 

5.1 Förekomsten av designprinciper  

Eftersom man enligt PSD-modellen ska identifiera övertalningskontexten för att sedan identifiera de 

enskilda designprinciperna så har vi valt att dela upp det här stycket i två delar, 5.1.1 Designprinciper 

och 5.1.2 Övertalningskontexten. 

5.1.1 Designprinciper 

Det vi kan se efter vår utvärdering av de fyra e-handelsplatserna är att vissa kategorier har en större 

utbredning av identifierade designprinciper än andra. Av de fyra kategorierna är det kredibilitetsstöd 

som har den högsta utbredningen. Att kredibilitetsstöd är så pass utbrett kan ha sin förklaring i de 

designprinciper som utgör kategorin (se bilaga 1), innefattar element som är standardiserade på 

välbyggda moderna webbplatser. I vår mening så är detta ett fack som de undersöka e-

handelsplatserna tillhör.  

Den kategori som enligt vår undersökning har den lägsta utbredningen är sociala stödfunktioner. Ett 

liknande resultat presenterades av Alhammand & Gulliver (2014) där de påvisar en 

underrepresentation av sociala stödfunktioner på de undersöka plattformarna, även Langrial et al. 

(2012) pekar på att kategorin jämförelsevis är underrepresenterad i mobila hälsoapplikationer. En 

bristande implementering samt förståelse av funktioner som stödjer användaren att interagera med 

andra användare kan dra ner den grad systemet lyckas att influera användarna, och genom det göra det 

mindre attraktivt (Hendler et al. 2008).  

När vi studerar de enskilda designprinciper som enligt vår undersökning bara återfanns på enskilda e-

handelsplattformar så kan vi se att Bokus.com var den enda av de undersökta e-handelsplatserna som 

erbjöd simulering. Man kan provläsa e-böcker och lyssna på utdrag från ljudböcker (se figur 11). Det 

är fortfarande ovanligt med simulering på e-handelsplatser (Alhammand & Gulliver, 2014). 
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Figur 7. Simulering, provläs e-bok på Bokus.com 

 

 

Figur 8. Användarrecensioner Bokus.com  

 

Likheter kunde vi bara identifiera på Asos.com, detta tror vi är för att de var den enda av e-

handelsplatserna som har en definierad målgrupp ”our goal of becoming the world's number one 

fashion destination for twenty-somethings.” (Asos.com u.å.). Social jämförelse identifierades enbart 

på Bokus.com och då i form av deras användarrecensioner (se figur 12), där man kan läsa om jämföra 

upplevelser. 

5.1.2 Övertalningskontexten 

Övertalningskontexten var svår att undersöka då vi inte använde oss av användare eller de som skapat 

eller distribuerade e-handelsplatserna som vi undersökte. När vi identifierade avsikten så blev vi 

tvungna att fokusera på den endogena avsikten då vi inte undersökte faktiska användare. Det vi 

tolkade som avsikt kom från respektive e-handelsplats “Om oss” sida där vi letade efter företagets 

formulerade avsikt/avsikter. Ingen av de undersökta e-handelsplatserna säger att deras avsikt är att 

tjäna pengar vilket vi hävdar är underförstått då det handlar om kommersiella verksamheter.  
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Situationen för övertalning var liksom avsikten problematisk att identifiera utan faktiska användare. 

Vi var istället tvungna att använda oss av vad e-handelsplatserna identifierade som sina användare och 

även koppla användaren till kontexten hos e-handelsplatsen (hm.se säljer kläder, adlibris.com säljer 

böcker).  

Strategin var den delen av övertalningskontexten som inte var beroende av användare eller skaparna 

bakom artefakten. Det visade sig att Asos.com och hm.com använde sig av mestadels indirekta vägar 

på landningssidorna (se figur 13 och 14), medan Bokus.com och Adlibris.com använde sig främst av 

direkta vägar på landningssidorna (se figur 15 och 16). Detta kan vara beroende av den typ av produkt 

som e-handelsplatserna säljer, eller så kan det vara så att konventionerna för respektive marknad 

skiljer sig. Det kan också att vara så att resultatet är begränsat till de e-handelsplatser som vi 

undersökt och inte är normen. Vi identifierade de indirekta vägarna på Hm.com och Asos.com genom 

deras användande av modeller och säljtermer som ”Spring fling”, ”Nye party” vilket vi såg som 

främst anspelade på känslor, snarare än att vara i huvudsak informativa som istället Bokus.com och 

Adlibris.com. När man kommer ner på produktnivå så uppvisade alla e-handelsplatserna direkta vägar 

i form av faktisk information om produkterna. 

 

Figur 9. Exempel på indirekta vägar HM.com landningssida 

 

Figur 10. Exempel på indirekta vägar Asos.com landningssida 
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Figur 11. Exempel på direkta vägar Adlibis.com landningssida 

 

 

Figur 12. Exempel på direkta vägar Bokus.com landningssida 

5.2 PSD-modellen som ramverk 

Vid vår identifiering av förekomsten av PSD-modellens designprinciper på de fyra e-handelsplatt-

formarna kunde vi undersöka hur PSD-modellen fungerade i en faktisk utvärderingssituation. Vi har 

delat in våra slutsatser i underrubrikerna: 5.2.1 Kontextberoende, 5.2.2_Inbördes beroenden mellan 

designprinciper, 5.2.3 Tolkning av designprinciper, 5.2.4_Användarberoenden hos designprinciper 

och 5.2.5 Övertalningsförmåga.  
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5.2.1 Kontextberoende 

Vi har under arbetet med PSD-modellen uppfattat att designprinciperna kan ha högre eller lägre 

relevans beroende av vilken kontext/domän de finns implementerade i. Trovärdighet kan antagligen 

inneha en högre relevans på en banks webbplats än vad den har på en humorsajt. Beröm är en 

designprincip som vi tror kan ha lägre relevans i just kontexten e-handelsplats. Vi tror att beröm 

skulle få ökad relevans i t.ex. kontexten e-hälsoapplikation, där uppmuntran skulle kunna ses som en 

nödvändighet. Det enda beröm som vi har lyckats identifiera på e-handelsplatserna är när man skrivit 

upp sig för prenumeration på nyhetsbrev och vi kan anta när man också har genomfört köp (vi 

genomförde inga köp på webbplatserna). Här ser vi även att förekomsten av användningen av beröm 

skulle kunna ha en betydelse för om man ska kunna klassa det som PD. Är det PD om Beröm “bara” 

förekommer en gång per session eller är det bara förekomsten av en designprincip?  

När vi undersökte normativt inflytande så upptäckte vi att det finns väldigt många former av vad som 

kan klassificeras som normativt inflytande, och dessa kan ha olika relevans beroende på i vilken 

kontext de förekommer. Bokus.com har användarrecensioner, topplistor och möjlighet att dela böcker 

på sociala medier, detta klassar vi som normativt inflytande. HM.com har enbart ett element som vi 

klassar som normativt inflytande och det är att dela en produkt på sociala medier. Hm.com skulle 

antagligen tjäna på att ha användarrecensioner av plagg och topplistor för populära plagg, men vad 

skulle ge mest normativt inflytande, en användarrecension av ett plagg eller en topplista som visar de 

populäraste plaggen på HM.com?  

Slutligen tror vi att en väl genomförd identifiering av övertalningskontexten baserad på faktiska 

användare är den bästa vägen att gå för att kunna identifiera designprincipernas kontextuella relevans. 

Många av exemplifieringarna av designprinciperna är direkt tagna från tidigare studier vilket gör att 

de inte alltid är täckande utanför den domän som de är refererade ifrån. Vi skulle gärna se att 

författarna till PSD-modellen hade använt sig av egna exempel som var anpassade till modellen för att 

fungera som ett utvärderings- och identifieringsverktyg av PD för flera domäner genom att använda 

mer generella och anpassade exempel. 

5.2.2 Inbördes beroenden mellan designprinciper      

Räisänen, Lehto & Oinas-Kukkonen, (2010) tar upp att socialt lärande, social jämförelse och socialt 

underlättande på många sätt sitter ihop och det kan vara svårt att avgöra var den ena börjar och den 

andra slutar. Då dessa tre designprinciper alla baseras på att på något sätt kunna identifiera vad andra 

användare gör i artefakten så hävdar vi att även normativt inflytande kan sitta ihop med dessa 

designprinciper. Detta på grund av att normativt inflytande alltid kan uppstå genom att identifiera vad 

andra användare gör. Social jämförelse kan inte existera utan normativt inflytande då normativt 
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inflytande alltid kan finnas när det finns möjlighet till social jämförelse, men normativt inflytande 

kan existera utan social jämförelse t.ex. i form av normativa budskap eller uppmaningar. Här skulle 

man kunna skapa någon typ av schema gällande beroenden, t.ex. Om man identifierar social 

jämförelse så har man automatiskt identifierat normativt inflytande. 

Erkännande och normativt inflytande är också sammankopplade, om erkännande är implementerat i 

artefakten så kan det automatiskt även skapa normativt inflytande då användare kan identifiera andra 

användare som effektivt genomför målbeteendet i artefakten. Genom exempelet på samverkan ”Users 

can tag and share locations with other users.” (Langrial et al. 2012, 11) så uppfattar vi beroenden 

mellan samverkan och andra sociala stödfunktioner. Då användaren kan se vad andra gör, så kan de 

också jämföra och få en normativ påverkan och genom det så innefattar samverkan i enligt Langrial 

et al. (2012) exempel, både socialt lärande, social jämförelse, normativt inflytande och socialt 

underlättande. 

5.2.3 Tolkning av designprinciper 

Bokus.com använder det vi tolkar som simulering då de erbjuder sina användare att provläsa utdrag 

från böcker och tillåter en att lyssna på utdrag från deras ljudböcker (se figur 11, 36). Detta är något 

som Alhammand & Gulliver (2014) inte tog upp då de analyserade Amazon.com, antingen så var det 

för att de inte tolkade detta som simulering, att de missade denna förekomst av simulering eller att 

Amazon.com inte hade denna funktion när studien genomfördes. Trovärdighet är exemplifierat med 

att informationen som finns i artefakten bör vara sanningsenlig, rättvis och opartisk. Exemplet som 

ges på implementationen är att informationen ska vara relaterad till produkten snarare än att 

tillhandahålla reklam eller marknadsföring. I kontexten av en e-handelsplats så kommer 

informationen inte att vara opartisk och marknadsföring ingår i konceptet av en e-handelsplats. Skulle 

man dessutom undersöka DN.se eller SVD.se så skulle man finna relativt mycket reklam, men det 

betyder inte att dessa webbplatser inte kan uppfattas som trovärdiga. 

Belöningar är exemplifierat med att man som användare kan få virtuella belöningar om man 

genomför målbeteendet. Vi skulle gärna se att en exemplifiering även skulle innefatta fysiska 

artefakter och rabatter, något som vi uppfattar som relativt vanliga belöningar i kontexten e-

handelsplatser. 

5.2.4 Användarberoenden hos designprinciper 

PSD-modellen som den ser ut idag går inte att använda fullt ut som utvärderingsverktyg utan att 

involvera faktiska användare. Detta för att designprinciperna likheter, attraktion och första intryck är 

baserade på användarnas uppfattningar. Även delar som tillhör övertalningskontexten så som 
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avsikten och situationen för övertalning kräver att användare involveras i den faktiska utvärderingen, 

eller att användarna är kända och definierade. Oinas-Kukkonen & Harjumaa (2009) tar inte upp att 

man måste ha användare för att på ett korrekt sätt utvärdera samt identifiera användarens åsikter och 

uppfattningar. Vi menar att man med fördel kan specificera att användare måste involveras i 

processen, eller att man omarbetar PSD-modellen så att vissa av designprinciperna och delar av 

övertalningskontexten inte kan genomföras utan användare. Langrial et al. (2012) väljer att inte 

utvärdera attraktion och första intryck för att de liksom vi hävdar att de är för subjektiva. 

”For instance, all the evaluators highly agreed that features such as liking and 

surface credibility were hard to identify because of their subjective nature. 

Therefore, it was decided that both liking and surface credibility would be 

excluded from the evaluation process.”(Langrial et al. 2012, 11) 

Langrial et al. (2012) väljer dock att utvärdera Likhet som vi anser är för subjektiv för att kunna 

utvärdera med gott resultat utan användare. T.ex. Om en e-handelsplats som säljer skateboards 

använder graffitti/street-art som designelement så betyder inte det att användarna som köper 

skateboards känner Likhet med graffitti/street-art. Det kan vara så, men det krävs användare för att 

kunna fastlås. 

De som vi uppfattar särskiljer attraktion, likhet och första intryck från andra designprinciper som 

också kan uppfattas som användarberonde är att de helt saknar mätbarhet om man inte involverar 

användare. Trovärdighet och expertis är designprinciper som man skulle kunna hävda är 

användarberoende, men vi menar att eftersom de inte bara är baserade på användarnas uppfattning så 

går de att identifiera utan användare. T.ex. trovärdighet har exemplifierade mätpunkter så som att 

information ska vara sann och relatera till innehållet i artefakten och expertis exemplifieras med att en 

artefakt ska innehålla information som visar på kunskap, erfarenhet och kompetens, och att denna ska 

vara uppdaterad. Anledningen till att vi inte ser normativt inflytande som användarberoende är för 

möjligheten till normativt inflytande kan existera med samverkan och social jämförelse, dessutom 

menar vi precis som Alhammand & Gulliver (2014) att möjlighten att dela information från en 

artefakt på sociala medier är normativt inflytande enligt PSD-modellen, vilket gör det möjligtt att 

identifiera. 

5.2.5 Övertalningsförmåga  

Vi uppfattar att PSD-modellens största värde ligger i designprinciperna som vi anser gör det möjligt 

för användare av modellen att utan nämnvärd förkunskap kunna identifiera PD-element i interaktiva 

artefakter. I en tidigare studie hävdar Räisänen, Lehto & Oinas-Kukkonen (2010, 8)”Practitioners 



Sida 42 av 56 

 

who have no theoretical background can apply the PSD model to increase the persuasiveness of the 

systems they design.”. Vi håller med om att detta ofta antagligen kan vara fallet, men vi menar också 

att PSD-modellen bara kan användas för att öka eller identifiera antalet PD-element. Detta kan 

resultera i en ökning av övertalningsförmåga (persuasiveness). Men för att mäta det så måste man 

använda ett utvärderingsverktyg med skalor. Vi anser att det är viktigt att påpeka att 

övertalningsförmåga utgår från en beteende- och/eller attitydförändring hos den som övertalas. 

Eftersom PSD-modellen inte erbjuder ett verktyg för att mäta attityd- och/eller beteendeförändringar 

hos användaren av artefakten så är övertalningsförmågan hos den utvärderade artefakten och/eller de 

individuella designprinciperna enbart spekulativa om man inte kopplar på en utvärderingsmetod som 

kan mäta effekten av övertalningsförmågan.  

5.3 Sammanfattning av diskussion 

I utvärderingen av PSD-modellen så har vi identifierat möjliga kontextberoenden för enskilda 

designprinciper. Vi hävdar att vissa designprinciper kan ha en högre eller lägre relevans beroende av i 

vilket sammanhang den återfinns. Vi identifierade även svårigheter med tolkningen av enskilda 

designprinciper då definitionerna av dessa är breda, samt oftast exemplifierade i kontexten e-hälsa. Vi 

fann även att flera av designprinciperna är beroende av användaren för att korrekt kunna identifieras 

som övertalande designprinciper, då det annars enbart blir antaganden från utvärderarens sida. 

Slutligen så hävdar vi att PSD-modellen fungerar bra som ett ramverk för att identifiera eller öka 

antalet PD-element i en artefakt, men att användning av denna inte nödvändigtvis kommer att 

resultera i en ökning av övertalningsförmåga. För att identifiera en ökning av övertalningsförmåga 

vid användning av PSD-modellen så krävs utvärdering med användare. Vi tror även att en 

övertalningskontext baserad på faktiska användare är den bästa vägen att gå för att kunna identifiera 

designprincipernas kontextuella relevans och öka/skapa övertalningsförmåga. 
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6. Framtida forskning 

Vår studie har inte sökt eller bekräftat något samband mellan hur mängden PD-element på en given 

domän lyckas att påverka användaren, därför vore det intressant att studera hur användaren upplever 

olika kvantiteter av PD-element samt att se vad som är effektivast för att förändra beteenden och/eller 

attityd (öka konverteringsgrad) inom e-handel. Detta skulle kunna var en användarstudie där man med 

hjälp av en prototyp genomför något som kan liknas via A-B testning eller eventuellt tittar på en 

faktisk e-handelsplats där identifierade beteendeförändringar kan registreras.    

Efter vårt arbete med PSD-modellen ser vi att den innefattar många bra delar, men för att den på ett 

effektivt vis skall kunna appliceras med gott resultat i en designprocess bör vissa delar omarbetas. 

Specifikt bör de 28 designprinciperna ses över och förtydligas, framförallt de principer som har ett 

beroende gentemot varandra. Designprinciperna skulle även tjäna på att få en skala som kan avgöra 

hur väl en designprincip är implementerad, vilket var något som vi såg svårigheter med när vi 

studerade designprincipen Beröm (se 5.2.1 Kontextberoende). Även delen övertalningskontexten 

skulle kunna tjäna på en tydligare och mer stringent beskrivning, då vi uppfattar den som svårtolkad i 

PSD-modellens beskrivning. 
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8. Bilagor 

Bilaga 1 

De 28 designprinciperna från PSD-modellen (Oinas-Kukkonen & Harjumaa, 2009). 
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Bilaga 2 

Bilaga 2.1 

Asos.com  
 

Primary task support 

Reduktion (Reduction) Ja förenklad inlogg med facebook,google osv. Lightbox på visa kläder. 

Guidning (Tunneling) Ja Förslår liknande kläder. 

Skräddarsytt (Tailoring) Ja Får mail baserat på om du är man eller kvinna. 

Personalisering (Personalization) Nej 

Egenkontroll (Self-monitoring) Ja Sparar köplisor, like-listor, tidigare köpt/sätt. 

Simulering (Simulation) Nej 

Repetition (Rehearsal) Nej 

 

Dialouge suport 

Beröm (Praise) Ja När man skriver upp sig för nyhetsbrev, (vid köp) 

Belöningar (Rewards) Nej 

Påminnelser (Reminders) ja Nyhetsbrev.  

Förslag (Suggestion) Ja Du kanske också är intresserad av… shop the look 

Likheter (Similarity) Ja Modellerna är unga Du får valutan i kr om du handlar från Sverige. .stilen på 
webbplatsen är överlag ungdomlig och riktar sig rakt mot målgruppen, #, as seen, style feed, on me. 

Attraktion (Liking) Ja Stillen passar målgruppen. 

Social roll (Social role) Nej 

 

System Credibility Support 

Trovärdighet (Trustworthiness) Ja Utförlig produktbeskrivning, bilder, video 

Expertis (Expertise) Ja Ger en bild av att de är kunniga på mode, uppdaterat och aktuellt. 

Första intryck (Surface credibility) Ja Påtaglig (subjektivt) 

Verklighetskänsla (Real-world feel) Ja ja genom sociala medier och Chat, 

Auktoritet (Authority) Ja svag, stylister djupt ner, citat från tidningar 

Erkännande från tredjepart (Third-party endorsements) Ja Nere i footer certifikat mm 

Kontrollerbarhet (Verifiability) Nej 

 

Social support 

Socialt lärande (Social learning) Ja #asseenonme 

Social jämförelse (Social comparison) Nej 

Normativt inflytande (Normative influence) Ja  

Socialt underlättande (Social facilitation) Nej #asseenonme 

Samverkan (Cooperation) Nej 

Tävling (Competition) Nej 
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Erkännande (Recognition) Nej 

 

Bilaga 2.2 

Bokus.com 
 

Primary task support 

Reduktion (Reduction) Ja Snabbkassa där man kan handla utan att skapa konto. 

Guidning (Tunneling) Ja Erbjuder tips på populära böcker i kassan och när du är inne på en specifik 
bok. 

Skräddarsytt (Tailoring) Ja Får mail om studenterbjudanden om man är student. Erbjudanden om 
man är medmera kund.   

Personalisering (Personalization) Nej Får inga erbjudanden eller tips baserat på tidigare köp. 

Egenkontroll (Self-monitoring) Ja Tidigare köp, fakturor, recensioner, tillgodo mm. Tittat på tidigare. 

Simulering (Simulation) Ja På vissa e-böcker erbjuds provläs, på vissa ljudböcker erbjuds 
provlyssna (50 nynaser av honom). 

Repetition (Rehearsal) Ja Kundservice > Så handlar du. Förklarar köpprocessen i textform. 

 

Dialouge suport 

Beröm (Praise) Ja När du begär nyhetsbrev så får du ett tack! Även vid köp.  

Belöningar (Rewards) Nej 

Påminnelser (Reminders) Ja Nyhetsbrev. 

Förslag (Suggestion) Ja Köp liknande, du kanske också gillar, passar bra ihop. 

Likheter (Similarity) Nej 

Attraktion (Liking) Ja Webbplatsen ser bra och trevlig ut. 

Social roll (Social role) Nej 

 

System Credibility Support 

Trovärdighet (Trustworthiness) Ja  

Expertis (Expertise) Ja Topplistor > Bokus gillar = vad de anställda gillar 

Första intryck (Surface credibility) Ja ingen reklam 

Verklighetskänsla (Real-world feel) Ja telefon och kontor + kontaktformulär, FAQ osv. 

Auktoritet (Authority) Ja Julklappar > Personalens julklappstips, Julklappar > Författarnas 
Julklappstips 

Erkännande från tredjepart (Third-party endorsements) Ja posten, visa, trygg e-handel. 

Kontrollerbarhet (Verifiability) Ja på länken trygg e-handel, vänster sidebar på start. Dock i princip 
det enda, och vi var tvungna att leta 

 

Social support 

Socialt lärande (Social learning) Ja Populäraste böckerna, användarrecensioner, topplistor 

Social jämförelse (Social comparison) Ja användarrecensioner 
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Normativt inflytande (Normative influence) Ja användarrecensioner, och dela på Facebook / Twitter 
/pintrest /g+ osv 

Socialt underlättande (Social facilitation) Nej 

Samverkan (Cooperation) Ja användarrecensioner 

Tävling (Competition) Nej 

Erkännande (Recognition) Nej 

 

Bilaga 2.3 

 

H&M 
 

Primary task support 

Reduktion (Reduction) JA Behöver inte bekräfta efter att ha blivit medlem, loggas in direkt. På 
landingssidan så finns massor av förslag beroende på målgrupp som besöker sidan. t.ex. dress to 
dazzle riktar sig mot en speciell målgrupp. 

Guidning (Tunneling) JA I produktsida ges exempel på “styla med” baserat på plagget du tittar på. I 
kassa så kommer förslag på “du kanske även gillar” baserat på produkter som finns i varukorgen. 

Skräddarsytt (Tailoring)JA Man kvinna barn, mammakläder “H&M+ Plus Sizes”, Divided., “Extended 
Sizes” 

Personalisering (Personalization) Nej 

Egenkontroll (Self-monitoring) JA Orderhistorik, aktuella beställningar   

Simulering (Simulation) Nej 

Repetition (Rehearsal) Nej 

 

Dialouge suport 

Beröm (Praise) Ja När man skriver upp sig för nyhetsbrev, även när man genomför köp 

Belöningar (Rewards) Nej Om man inte går med i H&M Club så får man bonusar och 
rabatter  beroende på hur mycket man handlar för. 

Påminnelser (Reminders) Ja Nyhetsbrev 

Förslag (Suggestion) Ja Liknade produkter som användaren har interagerat med visas under 
användningen av systemet “styla med” 

Likheter (Similarity) Nej Vi ser ingen specifik Likheter, detta kan bero på den breda kundkrets H&M 
har.  

Attraktion (Liking) Ja Stylade bilder på snygga människor i snygga kläder. 

Social roll (Social role) Nej  

 

System Credibility Support 

Trovärdighet (Trustworthiness) Ja Utförlig produktbeskrivning, bilder, video 

Expertis (Expertise) Ja “H&M Life” där de har modereportage och tips. 

Första intryck (Surface credibility) Ja sidan ger ett kompetent intryck, ingen reklam som stör 
målbeteendet   

Verklighetskänsla (Real-world feel) Ja enkelt att hitta kontaktuppgifter samt faktiska butiker.   
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Auktoritet (Authority) Ja Finns Top-model secrets under “H&M Life” och även under deras about 
sida där de påtala hur stora de är.  

Erkännande från tredjepart (Third-party endorsements) Ja När man ska genomföra köp så finns ett 
“digicert” 

Kontrollerbarhet (Verifiability) Nej Antagligen inte för att de är ett så stort och känt varumärke. 

 

Social support 

Socialt lärande (Social learning) JA Produksida: “Andra köpte även” 

Social jämförelse (Social comparison) Nej 

Normativt inflytande (Normative influence) Nej 

Socialt underlättande (Social facilitation) Nej 

Samverkan (Cooperation) Nej 

Tävling (Competition) Nej Dock om man är med i hm club så kan man vara med i tävlingar. 

Erkännande (Recognition) Nej 

 

 
 

Adlibris.com/se 
 

Primary task support 

Reduktion (Reduction) Ja Snabbkassa utan inlogg. Klarna Check-out,  

Guidning (Tunneling) Ja När du är på en produktsida så får du får du tips “du kanske också gillar”, 
baserat på produktisidan och “andra har även köpt. 

Skräddarsytt (Tailoring) Ja Olika kategorier av produkter presenteras för användaren t.ex. “Till 
Matglada”, “Till små bokslukare” Men även kategorier baserat på andra parametrar så som 
”Barnböcker”, “student” osv.   

Personalisering (Personalization) Nej 

Egenkontroll (Self-monitoring) Ja du ser tidigare beställningar och dina önskelistor/bevakningar 

Simulering (Simulation) Nej du kan inte provläsa e-bok eller testlyssna på ljudbok 

Repetition (Rehearsal) Ja under Kundservice > sök och handla beskrivs köpprocessen i text. 

 

Dialouge suport 

Beröm (Praise) Nej (kanske vid köp, men det har vi inte genomfört) ej vid nyhetsbrev. 

Belöningar (Rewards) Nej 

Påminnelser (Reminders) Ja Nyhetsbrev  

Förslag (Suggestion) Ja När du är på en produktsida så får du får du tips “du kanske också gillar”, 
baserat på produktsidan och “andra har även köpt. 

Likheter (Similarity) Nej (antagligen för att de har en så bred målgrupp) 

Attraktion (Liking) Ja Sidan är estetiskt tilltalande samt riktar fokus mot det tänkta målbeteendet 
genom att uppvisa böcker, människor som läser böcker osv.  

Social roll (Social role) Nej Systemet tillåter inte användarna att inta en socialroll annat än att 
recensera böcker. Det går inte att kommentera recensioner 
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System Credibility Support 

Trovärdighet (Trustworthiness) Ja Då det är nordens största bokhandlare online så är det svårt att 
inte se den som trovärdig.  

Expertis (Expertise) Ja “Personalens Julklappstips” I sidans footer finns text om att Adlibris är 
Nordens ledande bokhandel på nätet. Sidan är uppdaterad samt det saknas inga länkar.  

Första intryck (Surface credibility) Ja Sidan ger ett bra kompetent första intryck, ingen 
ovidkommande reklam. 

Verklighetskänsla (Real-world feel) Ja Kontaktsidan, kundservice, info och öppettider för butik 

Auktoritet (Authority) Ja “Veckans julvärdar är Ebba & Emilia!” de ger tips på böcker. 

Erkännande från tredjepart (Third-party endorsements) Ja klarna, Visa, Posten, DB Schenker, Trygg 
e-handel 

Kontrollerbarhet (Verifiability) Ja Trygg e-handel 

 

Social support 

Socialt lärande (Social learning) Ja Användarrecensioner 

Social jämförelse (Social comparison) Nej (på boktipset.se som är en annan webbplats men är 
länkad till adlibris då den ägs av adlibris, men inte adlibris.com/se) 

Normativt inflytande (Normative influence) Ja Användarrecensioner och dela på sociala medier. 

Socialt underlättande (Social facilitation) Nej 

Samverkan (Cooperation) Nej De har recensioner, men det är hämtade från en annan sida 
“boktipset.se” som de äger, fast ligger under annan domän. Därför ser vi det inte som en del av sida 
adlibris.com. Du kan inte som Inloggad på adlibris lämna en recension utan måste först bli medlem 
på boktipset och lämna recensionen där. 

Tävling (Competition) Nej 

Erkännande (Recognition) Nej 
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Bilaga 3 

Asos.com - Produktbeskrivning, direkta vägar. 
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Bilaga 4 

HM.com, Landningssida 

. 


