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Sammanfattning 

Denna uppsats presenterar en studie på hur nudging kan påverka användarupplevelsen i 
hedoniska system. Studien grundas på teorin Hedonic-Motivation System Adoption Model 
(HMSAM) för att förklara människans inre drivkrafter och hur dessa ter sig i förhållande till 
användarupplevelsen i hedoniska system. Vidare presenteras även teorier kring 
användarupplevelse med fokus på upplevelser i digitala gränssnitt, och nudging med ett fokus 
på digital nudging. En fallstudie på SVT Play, Sveriges Televisions digitala plattform för 
Video-on-demand (VoD) gjordes, vilken resulterade i ett förändringsförslag för den 
nuvarande plattformen. I en kvalitativ datainsamling i form av sex berättande intervjuer med 
olika informanter, undersöktes användarnas erfarenheter och tankar kring drivkrafterna i 
HMSAM, deras användarupplevelse av VoD samt hur de använder plattformen genom en 
praktisk genomgång av SVT Play. 
 
Resultatet från intervjuerna visade bland annat att informanterna upplevde att det idag inte 
gick att hitta information kring vilket medieinnehåll andra användare tycker om, någonting 
som för samtliga informanter var önskvärt i plattformen. Med avstamp i teorin kring nudging 
och den psykologiska principen sociala normer, vilken innebär att människor påverkas i sina 
val av hur andra gör, samt med utgångspunkt i resultatet från intervjuerna utformades ett 
förändringsförslag för SVT Play. Förändringsförslaget innebar att ändra titeln på sektionen 
“Populärt” i SVT Plays nuvarande gränssnitt till en titel med en högre grad socialt bevis 
(social proof på engelska, alltså hur tydligt den psykologiska principen sociala normer 
anspelas på). Sex olika varianter av rubriken med olika hög grad socialt bevis togs fram. 
Dessa sex varianter testades i realtid i ett så kallat A/B-test på SVT Play tillsammans med den 
ursprungliga rubriken “Populärt”, för att undersöka om en högre grad av socialt bevis hjälper 
användarna att hitta och välja innehåll, och således förbättrar deras användarupplevelse. 
 
A/B-testet låg uppe på SVT Play i åtta dygn och nästan en och en halv miljon användare 
exponerades för det. Resultatet från A/B-testet var dock inte tillräckligt signifikant för att 
dragna slutsatser ska hålla hög reliabilitet. Två av de förändringsförslag som användare 
klickade mest på samt såg klart innehållet, var de med högst nivå av socialt bevis: “Populärt 
bland andra tittare” och “Har du sett det andra älskar?” Även om mönstret inte är signifikant, 
visar summan av resultatet från den empiriska undersökningen att sociala normer kan 
användas för att påverka användarupplevelsen i en VoD-plattform. Ytterligare kvalitativa 
datainsamlingar är av intresse samt nödvändiga för att säkerställda samband. 
 
Nyckelord: HMSAM, Hedoniska system, Användarupplevelse, Nudging, Digital nudging, 
Sociala normer, VoD 
 
 
 

  
  



 

 

Abstract 

The research conducted in this study aims to answer if, and in that case how, nudging can be 
used to affect the user experience in hedonic systems. The study is based on the theory of 
Hedonic-Motivation System Adoption Model (HMSAM) to explain people´s intrinsic 
motivations and how they are tied to the user experience of hedonic systems. Furthermore, 
theories about user experience focusing on experiences in digital interfaces, as well as the 
theory of nudging with a focus on digital nudging are also presented. The study has been 
conducted through a case study at SVT Play, the Swedish Television's digital Video on 
Demand (VoD) platform and resulted in a proposition for a change in the current platform. 
Through a qualitative data collection in the form of six narrative interviews with different 
informants, their experiences and thoughts about the inner motivations in HMSAM as well as 
their user experiences with VoD were investigated. In the end of each interview a 
“walkthrough” in SVT Play was conducted. 
 
The result from the narrative interviews showed that an element with information about what 
media content other users like was hard to find or perceived as nonexistent, something that all 
informants desired in SVT Play. From the theory about nudging and the psychological effect 
social norms, which implies that the choices people make are affected by what other people 
do, together with result from the interviews, a proposition of a change was created for SVT 
Play. The proposition suggested changing the title for the section “Populärt” (popular in 
English), in SVT Play´s current interface, to a title with a higher level of social proof 
(meaning how clear the psychological effect social norms was being targeted). Six different 
versions of the title, with different levels of social proof  were created. These six versions 
were then tested in real time through A/B testing in the SVT Play platform, together with the 
original title “Populärt”, to examine if a higher level of social proof help users find and 
choose media content, thus enhance their user experience. 
 
The A/B test was live in SVT Play during eight days, while being exposed to almost one and a 
half million users. The result was however not significant enough to draw any conclusions 
with high reliability. Two of the propositions that people clicked the most and completed 
watching content, were the two versions with the highest level of social proof, “Populärt 
bland andra tittare” (Popular among other viewers, in English) and “Har du sett det andra 
älskar? (Have you seen what other people love? in English). Even though the patterns are not 
significant, a summary of the result from the empirical enquiry suggest that social norms can 
be used to affect the user experience in a VoD platform. Additional qualitative data 
collections would be both interesting and necessary to ensure relationschips.  
 
Keywords: HMSAM, Hedonic systems, User experience, Nudging, Digital nudging, Social 
norms, VoD 
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1    Introduktion 
Det här kapitlet ger en introduktion till ämnesområdet studien ämnar undersöka genom att 
presentera de delar som avhandlas samt en bild av den kontext som studien appliceras på. 
Kapitlet avslutas med en sammanfattning av hur samtlig teori ska användas för att besvara 
forskningsfrågan.  
 

1.1 Inledning 

I ett föränderligt medielandskap där internets roll växer sig starkare och större i våra liv följer 
även en förändring av vår mediekonsumtion. Den årliga undersökningen Svenskarna och 
internet (2017), som görs av Internetstiftelsen i Sverige, visar hur hela 77% av den svenska 
befolkningen använder TV-kanalernas playtjänster för att strömma videoinnehåll. Generellt 
har användandet av så kallade “nöjessystem”, sådana vars syfte är att underhålla användaren 
(som plattformar för att strömma video, spelapplikationer och musiktjänster) vuxit kraftigt. 
Denna typ av system kallas hedoniska system (termen förklaras med ingående i kapitel 2.1 
HMSAM) (Lowry et al. 2013). En populär typ av hedoniskt system är den webbaserade 
versionen av TV - video on demand (VoD, “video på begäran” på svenska). Precis som övriga 
hedoniska system växer användandet av VoD-plattformar påtagligt. Idag flyttas mer och mer 
av användarnas uppmärksamhet från konventionell TV till VoD, mycket eftersom VoD 
innebär ett friare användande, som namnet antyder - på användarens villkor. Att själv 
bestämma över sitt TV-tittande, snarare än att vara styrd av en tablå med fasta tider och 
förutbestämt innehåll, passar in i den jäktiga vardag som människor lever i idag, där tid i viss 
mån är den nya valutan.  
 
När VoD idag är en del av många människors vardag, har behovet av att designa dessa 
plattformar väl och se till att de levererar en god användarupplevelse blivit stort. Många 
befintliga VoD-plattformar (exempelvis SVT Play, Netflix och HBO) har en stor mängd 
innehåll, vilket kan göra det svårt för användare att hitta och välja bland alla alternativ. Idag 
är det viktigare än någonsin att göra det enkelt för användare att fatta beslut i systemen som 
används, genom att sänka den kognitiva belastningen (Thaler & Sunstein 2008). Därmed ökar 
chansen att användaren återkommer till plattformen. 
 
En teori som stödjer beslutsfattande är nudging (termen förklaras djupare i kapitel 2.3 
Nudging). Nudging har nyligen fått mycket publicitet genom 2017 års Ekonomipristagare 
Richard H. Thaler, som myntade termen i och med sitt arbete inom beteendeekonomin, ett 
forskningsfält han också anses ha skapat (Nobel Media 2017). Nudging handlar om att hjälpa 
människor fatta bättre beslut, utan att förbjuda eller utesluta några valmöjligheter (Thaler & 
Sunstein 2008). När det handlar om nudging i digitala miljöer brukar det refereras till som 
digital nudging, vilket innebär design av element i ett användargränssnitt för att påverka 
användares beteende i digitala valsituationer, t.ex. hur mycket man vill ge i dricks på en 
restaurang eller huruvida man väljer att vara organdonator eller inte (Weinmann, Schneider & 
Brocke 2016). Denna studie ämnar undersöka om, och i så fall hur, nudging kan vara ett 
hjälpmedel för att fatta beslut i hedoniska system. 
 
Enligt den årliga undersökningen Svenskar och internet (2017), är det VoD-plattformen 
Youtube som lockar flest tittare. Netflix har också ökat i popularitet de senaste åren och nära 
hälften av alla tillfrågade tittar på Netflix någon gång. De konventionella TV-kanalernas 
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VoD-plattformar har också vuxit och idag tittar ungefär tre av fyra (77%) svenskar på någon 
av dessa ibland, och nästan var tionde tittar dagligen (Internetstiftelsen i Sverige 2017). 
 
Sveriges Television (SVT) är ett svenskt public-service-företag som erbjuder medieinnehåll 
både genom traditionell TV-broadcasting men också VoD genom sin tjänst SVT Play som 
finns för både TV, dator, mobiltelefon och surfplatta. I takt med att svenskarnas 
mediebeteende förändras och går mot en mer onlinebaserad konsumering av medieinnehåll 
har också SVT Play fått en stor mängd användare från hela landet sedan det lanserades 2006. 
2016 visar undersökningen Svenskarna och internet att internet var den vanligast 
förekommande informationskällan, där en miljon människor intar SVT:s utbud uteslutande 
över just internet. På SVT och SVT Play finns visionen om att bidra till en nyfiken och insatt 
befolkning genom att erbjuda ett engagerande, berikande och underhållande innehåll 
(Sveriges Television AB 2017).  
 
Likt andra VoD-plattformar har även SVT Play följt med i denna snabba förändringen i 
användarnas mediebeteende i ett försök att förena och utjämna de digitala klyftorna. Trots att 
Netflix och Youtube är de VoD-plattformar som idag har flest användare, är också Sveriges 
Televisions (SVT) VoD-plattform SVT Play en av landets populäraste (SVT 2018). Denna 
studie kommer att göras på det specifika fallet - VoD-plattformen och tillika det hedoniska 
systemet SVT Play.  
 

1.2 Tidigare forskning 

Lowry, Gaskin, Twyman, Hammer och Roberts (2013) definierar i sin studie kring vad som 
motiverar en människa att använda ett hedoniskt system, Hedonic Motivation System (HMS) 
- huruvida och i hur stor utsträckning en användare upplever de inre drivkrafterna uppfattad 
användarnytta, nyfikenhet, glädje och kontroll. Målet med studien av Lowry et al. (2013) var 
endast att definiera vad som motiverar människor, den berör således inte det specifika HMS-
system som denna studie appliceras på. 
 
Det har genomförts en stor mängd forskning kring användarupplevelse med tanke på att 
kravet på en god användarupplevelse i system har ökat i och med att vi använder oss av 
systemen i en större utsträckning (Forlizzi & Battarbee 2004; McCarthy & Wright 2010). 
Samtliga källor som använts för att definiera och beskriva användarupplevelse i denna studie 
är överens om att upplevelser är någonting subjektivt och komplicerat, som kräver en 
förståelse för användarna för att lyckas designa för en god upplevelse. Det är svårt att finna en 
gemensam metod för att uppnå god användarupplevelse, då det skiljer sig mellan användare 
och situationer. Tidigare forskning kring området användarupplevelse undersöker många 
olika användarsituationer men ingen studie kring användarupplevelse kopplat till HMSAM i 
just VoD har kunnat återfinnas.  
 
Det finns många tidigare studier på hur nudging kan vara ett verktyg för att generera ett 
önskat beteende hos användare varav digital nudging blivit mer omtalat (Johnson & Goldstein 
2004; Thaler & Sunstein 2008; Weinmann, Schneider & Brocke 2016). Systemen som dessa 
studier applicerats på är dock utilitariska sådana. Studier på huruvida nudging kan vara ett 
verktyg för att förbättra användarupplevelsen i interaktionen med hedoniska system har 
däremot inte kunnat hittas. Det finns även studier som har undersökt om, hur och när 
regeringar bör använda nudging för att påverka människor i olika valsituationer (Benartzi et 
al. 2017).  
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Kunskapsluckan som denna studie ämnar fylla är därmed om, och i så fall hur nudging kan 
användas i ett hedoniskt system utifrån användarnas inre drivkrafter, med målet att höja 
målgruppens användarupplevelse. 
 

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka vad som får användare att känna inre motivation vid 
användandet av VoD-plattformar, och om nudging då kan vara ett verktyg för att förbättra 
användarupplevelsen. Kontexten som detta sätts i, och således fallet som studeras, är VoD-
plattformen SVT Play. Utifrån detta ställs följande forskningsfråga: 
 

Hur kan nudging påverka användarupplevelsen i hedoniska system?  
 
För att besvara frågeställningen kommer en litteraturstudie göras inom HMSAM, för att 
undersöka inre motivation och dess drivkrafter i skapandet av en god användarupplevelse. 
Användarupplevelse kommer också att studeras som en separat teoridel. Slutligen kommer 
teorin om nudging att undersökas, för att ta reda på om den teorin kan användas som ett 
verktyg för att nå en förbättrad användarupplevelse. Samtliga teorier beskrivs djupare och 
återfinns under kapitel 2 – Teori. En fallstudie kommer att göras på SVT Play i samband med 
den empiriska undersökningen där urvalet informanter för studien kommer att ombes berätta 
om erfarenheter och upplevelser kopplat till VoD-plattformar i allmänhet och SVT Play i 
synnerhet. Resultatet från den empiriska undersökningen kommer sedan analyseras och 
diskuteras utifrån teorin i kapitel 2 – Teori för att slutligen kunna besvara forskningsfrågan.  
 

1.4 Fallstudien 

I Sverige ansvarar Sveriges Television (SVT) för den allmännyttiga (så kallade public 
service-) produktionen och utsändningen av TV. SVT:s sändningar ska, enligt Radio- och TV-
lagen som SVT:s sändningstillstånd står på, vara oberoende av politiska och ekonomiska 
intressen, präglas av folkbildningsambitioner, stå för mångfald och hålla hög kvalitet 
(Radiotjänst u.å.). Utöver sitt utbud över broadcast har SVT även ett brett sortiment av 
medieinnehåll på sin VoD-plattform SVT Play, som har funnits sedan 2006. Här visas så gott 
som hela SVT:s utbud i efterhand; många av programmen från deras livekanaler, nyheter, 
dramaserier, dokumentärer samt extramaterial under en begränsad tid. Även syn- och 
teckenspråkstolkade sändningar av SVT:s utbud återfinns här. Med visionen att tillhandahålla 
ett engagerande, berikande och underhållande innehåll som ska leda till en nyfiken och insatt 
svensk befolkning har de lyckats bli den populäraste VoD-plattformen bland de svenska TV-
kanalerna (SVT 2018).  
 
Då SVT Plays vision gäller för hela den svenska befolkningen finns det även många 
målgrupper som tjänsten behöver ta hänsyn till. Idag har SVT Play många barn och äldre 
bland sina tittare, men vill locka fler användare mellan åldrarna 20 till 44 år utan barn, då 
statistik visar att denna målgrupp tillbringar en allt större del av sin tid på Netflix och 
Youtube. SVT Play ställer sig frågan varför det är så och om plattformen kan förändras i 
någon mening för att “vinna tillbaka mark” i denna specifika målgrupp. I SVT:s årsrapport 
från 2017 går det att utläsa att det är småbarnsföräldrar som idag utgör den största delen av 
SVT Plays tittare, tätt följt av äldre barn och skolbarnsföräldrar. Tittare över 44 år har också 
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en relativt stor närvaro på SVT Play, men föredrar att följa innehållet genom direktsänd TV. 
Att videoinnehåll strömmas online är vanligare än att ta del av innehållet på TV-tablån, vilket 
också är en stor anledning till varför SVT Play vill bli mer attraktiva för den målgruppen 
online och på så sätt kan konkurrera med Netflix och Youtube. 
 
Denna studie kommer därför att undersöka om och i så fall hur nudging kan användas för att 
förbättra användarupplevelsen och därmed bidra till ett ökat användande av SVT Play för 
målgruppen 20–44-åringar utan barn.  
 

1.5 Avgränsning 

En av avgränsningarna för forskningsstudien är fallet som den genomförs på. Kontexten och 
tillika fallet är tjänsten och plattformen SVT Play, och informanter är således sådana som har 
erfarenhet av denna. I den teori som presenteras i kapitel 2 – Teori beskrivs inte bara VoD-
plattformar utan också andra typer av system, men den empiriska undersökningen i denna 
studie kommer alltså att genomföras på just SVT Play.  
 
Ännu en avgränsning är den målgrupp som uppdragsgivaren intresserar sig mest för, alltså 
den idag underrepresenterade gruppen 20–44-åringar utan barn. Den forskning som rapporten 
presenterar skulle även kunna vara intressant för fler målgrupper bland SVT Plays användare, 
men ingen kvalitativ datainsamling har gjorts med personer utöver den valda målgruppen. I 
studiens kvantitativa undersökning har dock ingen avgränsning kunnat göras på grund av 
otillräckliga tekniska möjligheter i den teknik som använts för datainsamling (beskrivs 
närmare i kapitel 3.2.4 – A/B-test). Den har därför insamlat data från alla SVT Plays 
användare.  
 
Naturligtvis påverkar innehållet, i det här fallet vilka filmer, serier och program, som visas på 
en plattform vilka och hur många människor som använder den. Denna studie kommer inte att 
beröra innehållet (utbudet) på SVT Play utan ämnar undersöka hur interaktionsdesign och 
nudging kan påverka användarupplevelsen för målgruppen på plattformen.  
 

1.6 Disposition 

Rapporten inleds med ett kapitel innehållande en litteraturgranskning av de teorier som är 
intressanta för studien. Dessa teorier lyder och presenteras i följande ordning: HMSAM; vilken 
är studiens teoretiska ramverk, användarupplevelse och nudging; med fokus på nudging i 
digitala miljöer. För att påvisa en koppling mellan de olika teorierna avslutas teoridelen med 
en modell som förklarar hur samtliga teorier hänger ihop med varandra. Teoridelen följs av ett 
kapitel där studiens forskningsmetodik presenteras och förklaras, innehållande den 
vetenskapliga ansatsen, information kring studiens urval av informanter och de tekniker som 
använts för datainsamling. Resultatet av datainsamlingen presenteras i ett eget kapitel där 
resultatet tillsammans med en analys återfinns. Hur resultatet av den empiriska 
undersökningen kan besvara forskningsfrågan följer sedan i en diskussion för att i det sista 
kapitlet, kapitel 6 – Slutsats, presentera ett kortare och mer koncist svar på studiens 
forskningsfråga samt ge förslag på fortsatt forskning. 
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2    Teori 
I detta kapitel presenteras teori kring HMSAM och inre motivation, användarupplevelse, 
nudging och företaget för fallstudien, vilka alla använts och ligger till grund för studiens 
arbete. Kapitlet avslutas med en teoretisk modell som demonstrerar hur de olika teorierna 
hänger ihop i just denna studies kontext.  
 

2.1 Hedonic-Motivation System Adoption Model 

Hedonic-Motivation System Adoption Model (HMSAM, se Figur 1) är en teori som används 
inom forskning kring informationssystem för att förklara vad som motiverar människor till att 
använda hedoniska motivationssystem (förkortas HMS) till skillnad från utilitariska 
motivationssystem (förkortas UMS) (Lowry et al. 2013). Dessa två typer av system skiljer sig 
åt i vad som motiverar en människa att använda dem: Ordet hedonism kommer från 
grekiskans hēdonēʹ som betyder ”lustkänsla” eller ”njutning” (Nationalencyklopedin u.å.). 
Hedoniska motivationssystem är således sådana där användaren i första hand värdesätter inre 
belöningar och där själva interaktionen med systemet är ett mål i sig. Användning kommer av 
inre drivkrafter. Exempel på HMS är VoD-system, tv-spel, sociala medier och virtuella 
världar (Lowry et al.). Ordet utilitarisk kommer från latin och betyder ”användbar” eller 
”nytta” (Nationalencyklopedin u.å.). Utilitariska motivationssystem är därmed sådana där 
interaktionen med systemet producerar något yttre värde för användaren, och där 
interaktionen i sig inte är det viktiga för densamme. Användning av UMS kommer i första 
hand av yttre drivkrafter, som att bli bättre informerad om något eller lättare utföra en uppgift 
(Lowry et al. 2013). Exempel på UMS är bankapplikationer och hotellbokningstjänster. 
 
Mycket av tidigare forskning på användarbeteende gentemot system har fokuserat på 
utilitariska sådana och på attityder gentemot systemanvändning, men väldigt lite på hur dessa 
attityder formas, något som är viktigt och torde vara av värde för både interaktionsdesigners 
och forskare. Inom psykologin finns dock en motsatt ström av forskning, som visar att 
beteende gentemot system beror på helhetsupplevelsen av det aktuella systemet. Det finns ett 
behov av att börja värdesätta holistiska aspekter och inre drivkrafter av teknikanvändande 
snarare än enbart utilitariska aspekter och yttre drivkrafter i detta område. 
Forskningsområdena absorption och vad som försätter någon i det, tillståndet av ”flow”, samt 
kognitivt engagemang belyser alla detta behov, men var för sig. Ett samlat begrepp behövs. 
Tankarna kring inre drivkrafter och subjektiva värden i dessa tre forskningsområden blir 
således grunden till begreppet kognitiv försjunkenhet (kallas på engelska “cognitive 
absorption”, CA, se Figur 2). CA definieras som ”ett tillstånd av djup involvering med ett 
system” (fritt översatt från Agrawal och Karahanna 2000, s. 665) vilken består av de fem 
dimensionerna temporär frånskiljdhet (oförmågan att uppfatta tid);  fokuserad fördjupning (en 
sådan hög nivå av fokusering att användaren stänger ute allt annat än interaktionen med 
systemet); ökande glädje (glädjeaspekterna av interaktionen); kontroll (uppfattningen av att 
vara den som kontrollerar vad som händer); och nyfikenhet, (en känslomässig och kognitiv 
nyfikenhet som interaktionen väcker hos en användare). Technology Acceptance Model 
(TAM, en annan teori inom forskning kring informationssystem) är utgångsläget för att 
förklara vikten av CA för forskning inom teknikanvändning och beteenden kopplade till det. 
CA anses vara en bestämmande faktor för de största byggstenarna i TAM: uppfattad 
användbarhet och uppfattad användarnytta, vilka i sin tur påverkar den beteendemässiga 
avsikten att använda ett system (Agrawal & Karahanna 2000). 
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Figur 1 – HMSAM. Fritt från (Lowry et al. 2013. S. 633)  

 
Uppfattad användarvänlighet definieras som ”graden till vilken en användare upplever att 
användandet av ett system hjälper denne att utföra ett arbete” och uppfattad användarnytta 
som ”graden till vilken en användare upplever att interaktionen med ett system är fritt från 
ansträngning” (fritt översatt från Davis 1989, s. 320). 
 

 
Figur 2. CA. Fritt från (Agrawal & Karahanna 2000, s. 673) 

 

Även HMSAM har sina rötter i TAM, som beskriver människors beteende kopplade till 
systemanvändning. Dock utgår TAM ifrån huruvida en användare accepterar ett system eller 
inte. När användandet av HMS ökar, ökar också behovet av att skapa system som motiverar 
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människor i högre grad; som adresserar människors inre drivkrafter, och som inte enbart 
”accepteras” av användare. CA hjälper till att förstå beteenden och framförallt inre drivkrafter 
kopplade till användning av HMS, men har hittills bara använts på UMS och MMS (Mixed-
Motivation Systems, t.ex. Internet generellt vilket är vad Agrawal och Karahanna (2000) 
tillämpar sin studie på). Med utgångspunkt i Van der Heijdens förlängning av TAM (Lowry et 
al. 2013, s. 621), undersöks hur dimensionerna av CA, istället för enbart glädje som Van der 
Heijdens modell innehåller, påverkar den beteendemässiga avsikten att använda ett system. 
Tesen är att CA drastiskt kommer att förbättra modellen. I ett teoretiskt och ett praktiskt test 
undersöks relationerna mellan de olika delarna i den föreslagna modellen, och resultaten leder 
till att CA appliceras i ursprungsmodellen inte som en enhet, utan som de fem dimensioner 
den består av. Detta eftersom de olika delarna av CA (temporär frånskiljdhet, fokuserad 
fördjupning, ökande glädje, kontroll och nyfikenhet) inte nödvändigtvis upplevs lika starkt, 
och heller inte nödvändigtvis samtidigt. Resultatet av testet gör också att CA-delen fokuserad 
fördjupning flyttas från att representera en drivkraft att använda, till att representera ett 
resultat av användning av ett system. Tesen om att CA och dess utvidgade innehåll av inre 
drivkrafter skulle komma att bli en förbättring för modellen som förklarar vad som driver 
människor till att använda hedoniska system, verifieras alltså. Om en person uppfattar ett 
system som användarvänligt ökar chansen att personen använder systemet. Om personen, vid 
interaktion med systemet, uppfattar att systemet har användarnytta, eller om personen känner 
nyfikenhet eller glädje, påverkas den beteendemässiga avsikten att använda systemet igen. Ju 
mer personen känner av varje, eller ju fler av drivkrafterna som personen upplever, desto 
starkare påverkas den beteendemässiga avsikten att använda systemet igen. Om personen 
känner glädje eller kontroll i interaktionen med systemet, påverkas också möjligheten att 
hamna i fokuserad fördjupning (Lowry et al. 2013).  
 

2.2 Användarupplevelse 

Från att användbarhet haft ett stort fokus och varit ett mycket omtalat ämne i utformandet av 
digitala gränssnitt har fokus på senare tid skiftat mer mot fenomenet användarupplevelse. I 
och med teknikens ökade användning och integrering i privat- liksom arbetsliv har vikten av 
en god användarupplevelse i interaktionen med tekniken blivit större. Det räcker inte längre 
att de interaktiva systemen håller en god användbarhet – det behöver finnas en djupare 
förståelse för människans behov, känslor och bakomliggande drivkrafter. 
Användarupplevelser är subjektiva och skiljer sig från människa till människa, men forskare 
inom den akademiska världen och ledande företag inom branschen arbetar kontinuerligt med 
att vidareutveckla metoder och tekniker inom upplevelsecentrerad design. Det finns många 
perspektiv och synvinklar på vilken metod som är den bästa, men majoriteten har den 
gemensamma nämnaren att designprocessen behöver utgå från användarna – människorna.  
 
Upplevelser är någonting som människan konstant exponeras för, om det så gäller en 
minnesvärd middag tillsammans med goda vänner, ett adrenalinhöjande fallskärmshopp eller 
något så vardagligt som en bussresa till jobbet en måndag morgon. Upplevelser kan vara 
enskilda och ibland flyta förbi utan att vi lägger någon större notis om dem, som exempelvis 
en rutinmässig halvtimme i kollektivtrafiken på väg till jobbet. Forlizzi och Battarbee (2004) 
väljer att titta på upplevelser ur ett interaktionscentrerat perspektiv som fokuserar på 
interaktionen mellan människa och artefakt och det resultat som genereras. De olika typerna 
av upplevelser i form av interaktioner mellan användare och artefakt delas in i tre olika 
kategorier. Förmågan att bekymmerslöst cykla efter att den färdigheten bemästrats kan räknas 
som flytande interaktioner. Det kräver sällan en större kognitiv ansträngning från användaren 
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då denna typ av upplevelse ofta är rutinmässig. Det finns även upplevelser som kan kräva ett 
större kognitivt engagemang av användaren – de kognitiva interaktionerna, exempelvis när vi 
utsätts för något vi inte är vana vid – kanske hur ett främmande duschvred fungerar. När 
människan är van vid dennes eget duschvred där hemma kan det uppstå förvirring om det nya 
duschvredet inte fungerar inom de egna referensramarna utifrån tidigare erfarenheter – i det 
här exemplet av just ett duschvred. Denna typ av upplevelse leder till en större kognitiv 
belastning. Slutligen finns det även upplevelser där interaktionen mellan användare och 
artefakt hjälper användaren att bilda en relation till artefakten genom att till exempel tillåta 
användaren själv göra modifieringar i systemet med syftet att göra den mer personlig. 
Möjligheten att skräddarsy ett system genom interaktionen med det kan bidra till en för 
användaren förbättrad användarupplevelse när det går att göra det mer personligt anpassat 
efter sina egna preferenser. Denna form av upplevelse kallas för expressiv interaktion och kan 
exempelvis vara möjligheten att välja tema och bakgrundsfärg i en textredigerare (Forlizzi & 
Battarbee 2004). 
 
Ytterligare en kategorisering av upplevelserna görs där de, utöver vilken form av interaktion 
de uppstår från, också preciserar vilken typ av upplevelse det gäller. De mer flytande typer av 
upplevelse representerar det ständiga flödet av upplevelser kring människan. En lugn 
promenad i en park eller att skicka iväg ett SMS från mobilen är exempel på denna kategori 
och refereras till som upplevelse. Det finns även en upplevelse, som är mer specifik med en 
början och ett slut och genom sin mer specifika natur kan användaren peka ut den som en 
distinkt upplevelse. Dessa upplevelser kan i många fall leda till beteendemässig eller 
känslomässig förändring, exempelvis ett fallskärmshopp. Den tredje och sista typen av 
upplevelse är den delade upplevelsen som innebär att användaren tillsammans med andra 
människor interagerar med en artefakt – en spelkväll med vännerna exempelvis. Det som 
samtliga upplevelser har gemensamt är att de är kumulativa; alltså att de bygger på tidigare 
erfarenheter. Andra gången du tar en dusch har du från din första interaktion med duschvredet 
listat ut hur det fungerar. Ju mer människan upplever och interagerar med världen, desto mer 
kunskap finns att utnyttja för att förstå och konfrontera nya upplevelser i framtiden (Forlizzi 
& Battarbee 2004).  
 
McCarthy och Wright (2010) beskriver hur Upplevelsecentrerad Design (förkortas UcD, 
Experience-centered design på engelska) handlar om att förverkliga en humanistisk vision för 
användares interaktion med och erfarenhet av teknik, genom att förstå och utgå från 
människornas känslor, värderingar och önskningar. UcD har på senare tid blivit en allt 
viktigare del inom Människa-Data-Interaktion (MDI, Human Computer Interaction på 
engelska), framför allt i takt med att tekniken flyttat in i vår vardag. MDI uppkom för att göra 
teknik mer användbar och tillgänglig för alla, då den tidens teknologier var väldigt 
komplicerade och endast kunde användas av en liten mängd användare med avancerade 
programmeringskunskaper. För att använda en dator krävdes att användaren kunde 
programmera, till och med ordbehandlingsprogram krävde komplex kunskap om kommandon 
och rutiner för användning. Både inom akademins och industrins forskning uppmuntrades 
arbetet mot att göra tekniken tillgänglig för alla. Genom tvärvetenskapliga engagemang från 
olika fält, från psykologer och sociologer till ingenjörer och datavetare bedrevs arbetet inom 
MDI med syftet att skapa användbara, intuitiva gränssnitt som alla kunde använda. 
Forskningsarbetet resulterade bland annat i musbaserad interaktion, menyer för att underlätta 
kategorisering och hittbarhet och intuitiva pekskärmar. Vidare specificerades arbetet till att 
fokusera mer på transparenta och enkla gränssnitt och designmetodologin Användarcentrerad 
Systemdesign (förkortas AcSd, User-centered System design på engelska) växte fram. AcSd 
karaktäriseras av att en användare ska kunna interagera med gränssnittet och utföra sina 
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uppgifter, utan att tänka på hur tekniken bakom det fungerar. Vidare bygger metodologin på 
designfilosofin att designers och utvecklare behöver en kunskap kring vad slutanvändaren vill 
få ut av systemet, hur slutanvändaren faktiskt använder systemet och om användaren kommer 
att förstå hur den framtida designen ska användas. Dessa tre grundprinciper; sammanhang, 
tolkning och deltagande, bidrog till utvecklingen av MDI och dess närmande mot att designa 
för en upplevelse (McCarthy & Wright 2010).  
 
För att designa för en upplevelse gäller det att förstå människorna som ska använda 
artefakten, för att definiera deras mål, behov och krav på den framtida designen. Genom att 
erhålla en empati för sina användare kan en designer nå en djupare förståelse och på så vis 
lyckas med att designa för den tänkta upplevelsen. Inom UcD ligger utgångspunkten i 
människan och att användarna involveras som en expert i designprocessen av den framtida 
designen, eftersom det är de som i slutändan ska använda den. Genom att ge användarna en 
mer inflytelserik roll får de en talan kring den framtida designen, snarare än att endast fungera 
som ett verktyg för att samla in data som sedan värderas av designern. Målet i UcD är att, 
genom empati för användarna och de insikter som följer när detta uppnås, skapa en design 
som leder till en meningsfull användarupplevelse (McCarthy & Wright 2010). 
 
Enligt McCarthy och Wright (2010) är den bästa inställningen för UcD en som bygger på 
dialogen, där berättelser utgör grunden för datainsamlingen. Det dialogiska arbetssättet är inte 
bara en metod för att insamla data utan också för att initiera en kommunikation mellan 
designer och användare. Denna kommunikation kan sedan hjälpa designers att se världen från 
sina användares perspektiv, med bättre förutsättningar för att designa det användarna vill ha. 
Vanliga metoder inom UcD för att nå empati för användarna kan exempelvis vara 
dagboksstudier; där informanterna i skift delar sina berättelser, fokusgrupper; där 
informanterna i grupp berättar och delar sina historier utifrån ett specifikt ämne eller ibland 
via rollspel och drama där informanterna gestikulerar och lever ut sina berättelser i teater. 
Många av metoderna innefattar ofta någon form av intervju för att ge informanten chansen att 
dela med sig ytterligare av sin berättelse. Genom den öppna dialogen inom UcD vävs fler 
nyanser av användarnas mål, drivkrafter och behov in under datainsamlingen. Det är i sådana 
situationer som en djupare förståelse för användaren och därmed en empati kan uppnås. 
Insikterna som sedan följer är det som möjliggör att designa för en viss upplevelse (McCarthy 
& Wright 2010).  
 

2.3 Nudging 

År 2017 vann Richard H. Thaler Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred 
Nobels minne, (ofta kallat Ekonomipriset eller Nobelpriset i ekonomi) för sitt arbete inom 
beteendeekonomi, ett fält som Thaler själv anses ha skapat, och mer specifikt för vad han 
gjort inom nudging, även det ett begrepp som tillskrivs Richard H. Thaler (Nobel Media 
2017). Nudging har med andra ord sitt ursprung i forskningsfältet beteendeekonomi, som i sin 
tur är en gren inom ekonomi. Idag appliceras beteendeekonomi också på andra forskningsfält, 
och begreppet och fenomenet nudging har spridit sig även långt utanför akademin. Nudging är 
att “knuffa” någon i en viss riktning, att hjälpa någon att gå en viss väg genom att fatta ett 
visst beslut. Nudging handlar om att hjälpa människor fatta bättre beslut, utan att förbjuda 
eller utesluta några valmöjligheter (Thaler & Sunstein 2008). 
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Thaler och Sunstein (2008) beskriver en nudge som något som  
 

“[...] förändrar människors beteende på ett förutsägbart sätt utan att 
förbjuda några alternativ eller på ett betydande sätt förändra deras 
ekonomiska incitament. För att räknas som en ren nudge måste 
interventionen vara enkel och billig att undvika. Nudger är inte 
förvaltarskap. Att placera frukten i affären i ögonhöjd räknas som en 
nudge. Att förbjuda skräpmat gör inte det.”  

 
Fritt översatt från (Thaler & Sunstein 2008 s. 6) 

 
Skillnaden på en nudge och på andra typer av interventioner av det här slaget är med andra 
ord att en nudge alltid bevarar friheten att välja. Ett exempel på nudging är att som 
restaurangägare välja mindre tallrikar i restaurangen för att minska matsvinn (gäster kan 
fortfarande hämta mer mat), eller att personalen i ett skolkök placerar maten på ett sätt som 
gör att eleverna måste sträcka sig lite längre efter den ohälsosamma maten och därmed får fler 
elever att äta hälsosammare (eleverna kan fortfarande välja vad de vill). Nudging ingår i 
rörelsen libertarian paternalism (libertariansk paternalism på svenska), och hjälper människor 
att fatta beslut som ligger i deras egna intressen - frihet att välja men med hjälp eller guidning 
i någon mån. Libertarian paternalism är en rörelse som i sin tur bygger på uppfattningen att 
inte alla människor i alla situationer, gör det bästa valet för sig själva - vi människor är inte 
de, i alla situationer, rationellt beslutsfattande homo economicus som det ibland påstås att vi 
är. libertariansk paternalism, och därigenom nudging, är dock varken höger eller vänster på 
den politiska skalan, utan anses fruktsamt oavsett politiskt läge. Ett exempel på när nudging 
behövs är i sammanhang där strategin Just Maximize Choices (maximera alternativen på 
svenska) tillämpas. När svenskarna vid en tidpunkt kunde välja mellan 783 olika fonder att 
förvalta sina statliga pensionspengar i, hade en liten nudge varit till hjälp. Att maximera 
antalet valmöjligheter gynnar sällan den som ska göra ett val och speciellt inte när majoriteten 
av väljarna i situationen är noviser på ämnet och behöver läsa på om de olika alternativen. 
Här, som i många andra valsituationer, hjälper det väljaren om det bland alla andra, lika 
valbara, alternativ finns ett förinställt alternativ angivet samt en förklaring till det förinställda 
alternativet. Det kan påverka resultatet enormt att i förväg ange ett alternativ som standardval. 
(Thaler & Sunstein 2008).  
 
Bland de mest omtalade psykologiska principerna inom ramarna för libertariansk paternalism 
och nudging finns inramning (framing på engelska), status quo-bias (status quo bias på 
engelska), sociala normer (social norms på engelska) och förlusträdsla (loss aversion på 
engelska) (Mirsch, Lehrer & Jung 2017). 
 
Inramning handlar om hur olika alternativ i en valsituation framställs. En läkare som berättar 
för en patient om statistiken för en viss operation, kan berätta att a) en av tio som genomgår 
operationen är död efter fem år, eller b) att nio av tio som genomgår operationen lever efter 
fem år. Huruvida patienten väljer att genomgå operationen eller inte är, enligt flera 
undersökningar, beroende på om läkaren lagt fram statistiken enligt a) eller b). Även läkarens 
eget val att genomföra operationen påverkas av hur denne får statistiken presenterad för sig. 
Människor är i viss mån huvudlösa och passiva beslutsfattare och den mänskliga hjärnan 
accepterar snabbt ett alternativ som av någon anledning framhävts i en valsituation utan att 
“kolla” så att det verkligen är ett bra val. Inramning är alltså en kraftfull nudge, och därför ska 
den designas med eftertanke (Thaler & Sunstein 2008). I digitala valsituationer innebär 
inramning, som termen antyder, att ett eller flera alternativ i en valsituation ramas in eller 



 

17 
 

framhävs på något sätt, för att göra det enklare för människor att fatta ett beslut. På e-
handelssidor på webben är inramning vanlig, där säljföretag lyfter fram ytterligare produkter i 
gränssnittet när en användare tittat på eller köpt en viss produkt. Detta för att locka 
användaren till att köpa mer (Mirsch, Lehrer & Jung 2017). 
 
Status quo-bias är en annan omtalad psykologisk princip inom nudging. Människor tenderar 
att vilja stanna i det läge de är i - människor ogillar kort och gott förändring. Små saker som 
att elever i ett klassrum ofta sätter sig på samma plats varje dag, även utan att de har givna 
sittplatser, vittnar om status quo-bias. Många har säkert påbörjat en prenumeration av något, 
exempelvis en tidning, och fortsatt att betala för den trots att den egentligen inte blir läst 
längre, för att vi helt enkelt tenderar att stanna i den situation vi är. Om upplägget varit det 
motsatta, att prenumeranter tvingats göra ett aktivt val för att fortsätta att få tidningen när en 
prenumerationsperiod tagit slut, skulle mycket färre tidningar säljas. Även när insatsen är 
större, är det mänskliga beslutsfattandet långt ifrån rationellt alla gånger. En studie som 
genomfördes på den amerikanska pensionsplanen för många collegeprofessorer, visade att 
under en livstid som professor, gjorde över hälften precis noll (0) förändringar i 
fondfördelningen. Många hade till och med, även efter de gift sig, fortfarande sin mor som 
förmånstagare. Samma sak gäller TV-tittande: när ett program tar slut är det förvånansvärt 
många som rycker på axlarna och tittar vidare. Status quo-bias handlar i mångt och mycket 
om bristen på uppmärksamhet hos den mänskliga hjärnan. Att ange ett alternativ som 
“standard” är därmed, som nämnts ovan, en mycket kraftfull nudge och vad som anges som 
sådant ska därför mycket noggrant övervägas av den som designar valsituationen (Thaler & 
Sunstein 2008). 
 
En tredje omtalad psykologisk princip är förlustovilja. Vi människor reagerar, enkelt uttryckt, 
dubbelt så starkt på en förlust av något, som på en vinst av samma sak. Vi har med andra ord 
en stark förlustovilja. Många experiment på denna psykologiska princip har gjorts på liknande 
sätt; i en skolklass ges hälften av eleverna en kaffemugg, och hälften en stor chokladkaka. 
Dessa två är värda ungefär lika mycket, och inför experimentet har en förstudie visat att 
eleverna är ungefär lika benägna att själva välja det ena som det andra. När eleverna får sin 
chokladkaka eller sin mugg, och erbjuds byta choklad mot kaffemugg eller tvärtom, är det 
dock endast en av tio som väljer att göra det. Att förlora något man har eller äger är svårt för 
den mänskliga hjärnan (Thaler & Sunstein 2008). 
 
En fjärde psykologisk princip kallas sociala normer. Människor påverkas i mycket stor 
utsträckning av vad andra människor gör - i så stor utsträckning att vi många gånger till och 
med är beredda att gå emot vår egen uppfattning om rätt och fel bara för att “alla andra” gör 
det. Denna psykologiska princip kallas sociala normer. Många experiment har gjorts på detta 
tema och resultaten är otvetydiga: vi påverkas av vad andra runt oss gör. I ett av dessa 
experiment får testpersoner en extremt enkel uppgift, att matcha en specifik linje med den av 
tre andra linjer som har samma längd. Uppgiften genomförs dels enskilt, och dels publikt i 
grupp. Enskilt genomför testpersonerna uppgiften utan minsta fel, men när svaren är publika 
och alla svarande runtomkring gör uppenbara fel, gör så många som 40% av testpersonerna 
också det. Ett annat experiment, utfört i verkligheten bland skattebetalare i Minnesota i USA, 
visar också hur vi människor blir påverkade av hur andra omkring oss gör. Skattebetalare fick 
fyra olika typer av information; en grupp fick höra vilka bra saker (utbildning bl.a.) deras 
skattepengar gick till, en grupp fick information om hur de skulle bete sig om de kände sig 
osäkra på hur deklarationen skulle göras för att stämma, en tredje grupp blev hotade med 
straff om deklarationen inte stämde, och en sista grupp fick veta att mer än 90% av 
Minnesotas invånare redan deklarerat korrekt och enligt lagen. Endast i den sista av dessa 
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grupper skedde en positiv förändring av hur väl deklarationerna gjordes. När personerna fick 
veta att de flesta människor inte fuskar med skatten, var de mer benägna att inte fuska själva. 
Med andra ord finns en tydlig läxa om nudging här: när ett beteende önskas förändras med 
hjälp av någon form av nudge, kommer det hjälpa mycket att helt kort informera om hur andra 
människor gör i samma situation (Thaler & Sunstein 2008).  
 
Digital nudging handlar om att designa elementen i ett användargränssnitt på ett sätt som 
guidar användares beteende i digitala valsituationer, t.ex. hur mycket man vill ge i dricks på 
en restaurang, eller huruvida man väljer att vara organdonator eller inte. Fler och fler viktiga 
val görs på skärmar idag, och den enorma mängden information på Internet gör det svårt för 
människor att ta in vad som är relevant för att göra det bästa valet, vilket leder till att många 
viktiga beslut på skärmar fattas förhastat och på autopilot. En valarkitekt (choice architect på 
engelska, den som designar en valsituation – t.ex. en gränssnitts- eller interaktionsdesigner) 
kommer alltid att styra användare i någon riktning beroende på hur de möjliga alternativen 
presenteras, eftersom ingen valmiljö (choice environment på engelska) är helt neutral, vare sig 
valarkitekten vill det eller inte. Därför är det viktigt att valarkitekten är införstådd med de 
beteendemässiga effekterna av gränssnittsdesign, så att slumpmässiga nudger och att 
användare påverkas i riktningar valarkitekten inte vill, kan undvikas. Några av de vanligaste 
digitala nudgingprinciperna innefattar förinställda standardval - själva mekanismen här kallas 
kryssa-i/kryssa-ur (opt-in/opt-out på engelska), vilken drar nytta av den psykologiska 
principen status quo-bias som nämnts ovan, incitament - t.ex. när en mobiltelefon fortlöpande 
visar användaren hur mycket tid och därmed pengar denne lagt på ett samtal, och feedback - 
t.ex. pulsklockor som berättar hur användarens träning och utveckling går (Weinmann, 
Schneider & Brocke 2016). 
 
Johnson och Goldstein (2004) undersökte om förinställda standardval kunde vara ett sätt att 
öka organdonatorer i USA. Experimentet genomfördes på 161 respondenter som fick ta 
ställning till om de ville vara organdonatorer eller inte, utifrån ett av tre scenarier med olika 
förinställda svarsalternativ; kryssa-i, (det förinställda alternativet var att inte vara donator, 
vilket betydde att personen själv aktivt måste välja att kryssa i valet att vara donator) kryssa-
ur (det förinställda alternativet var att vara donator, vilket betydde att personen inte behövde 
göra något alls för att vara donator, men kunde välja att kryssa ur om denne inte ville vara det) 
och neutral (inget alternativ var förinställt och personen måste själv välja). Vad som var 
förinställt visade sig ha en mycket stor påverkan: i kryssa-ur-scenariot valde nästan hälften så 
många att donera organ, som i kryssa-i-scenariot och det neutrala scenariot. Liknande 
undersökningar har gjorts i elva europeiska länder och även där ökade mängden donatorer 
markant av nudgen att “donator” var förinställt som svar. I många situationer vill människor 
inte själva fatta ett visst beslut, och skulle därmed få sitt beslutsfattande underlättat om ett 
förinställt standardval fanns angivet så att den kognitiva belastningen sänktes (Johnson & 
Goldstein 2004). 
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2.4 Teoretisk modell  

I detta delkapitel presenteras hur ovanstående teorier kommer att användas i denna studie. 
  

2.4.1 HMSAM 

HMSAM:s fyra inre drivkrafter; uppfattad användarnytta, glädje, kontroll och nyfikenhet ses 
som konkreta element genom vilka nivån av det mindre konkreta fenomen 
användarupplevelse kan mätas. Om en användare känner någon eller några av de inre 
drivkrafterna i HMSAM finns det något mått av god användarupplevelse. Datainsamlingen 
kommer därför att direkt utgå ifrån dessa fyra drivkrafter, och kopplas till situationer, tidigare 
upplevelser eller erfarenheter i användandet av VoD-plattformar, där någon form av nudging 
skulle kunna förbättra användarupplevelsen i allmänhet eller någon av de inre drivkrafterna i 
synnerhet. 
 

2.4.2 Användarupplevelse 

Forlizzi och Battarbee (2004) menar att genom en expressiv interaktion kan ett system 
skräddarsys efter användaren, vilket kan, beroende på analysen av datainsamlingen, visas som 
intressant i denna studie. Forlizzi och Battarbee (2004) beskriver hur kognitiva interaktioner 
ökar den kognitiva belastningen hos användare på grund av att interaktionen skiljer sig från 
användarens tidigare erfarenheter. Detta kan föreslå att för att studiens förändringsförslag ska 
lyckas hålla en låg kognitiv belastning behöver interaktionen stämma överens med 
användarnas mentala bild och tidigare erfarenheter av liknande system. Den mentala bilden av 
hur ett kategoriseringssystem/interaktionen ska fungera är i vissa fall mer kognitivt belastande 
än andra, vilket beror på att upplevelser är kumulativa och bygger på tidigare sådana. Om en 
användare vet hur en kategorisering fungerar på exempelvis en VoD-plattform kan det 
innebära att det är enklare att hitta det som eftersöks. Genom att utföra en datainsamling med 
fokus på dialogen kan chansen att erhålla en empati och en djupare förståelse för användarna 
öka, vilket i sin tur kan bidra till möjligheten att designa för en god upplevelse (McCarthy & 
Wright 2010).  
 

2.4.3 Nudging 

Det som främst kommer att vara intressant för denna studie är de psykologiska principerna 
inom nudging. Resultatet från den empiriska undersökningen kommer att visa om någon, och 
i så fall vilken psykologisk princip som har störst relevans för studien. Utifrån de tidigare 
studier som presenteras i litteraturen skulle det exempelvis kunna handla om att informanterna 
inte vill ha för många val, och vilken psykologisk princip det knyter an till.  
 

2.4.4 Fallstudien SVT Play 

För att undersöka hur dessa teorier kan förklara om och hur användarupplevelsen i ett 
hedoniskt system kan förbättras genom nudging har forskningen applicerats i en fallstudie på 
den hedoniska VoD-plattformen SVT Play.  
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2.4.5 Koppling mellan teorierna 

Att i ett hedoniskt system uppleva en eller flera av de inre drivkrafterna i HMSAM (uppfattad 
användarnytta, nyfikenhet, glädje och kontroll), innebär en god användarupplevelse. Om 
någon form av nudging därtill appliceras på systemet för att i någon mån underlätta 
användning, blir den beteendemässiga avsikten att använda systemet igen starkare, och 
därmed ges en förbättrad användarupplevelse. Detta illustreras i Figur 3. 
 

 
Figur 3. Illustration av studiens teoretiska modell. 
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3    Metod 
I detta kapitel presenteras de metoder för datainsamling och analys som använts i studien 
samt vilken vetenskaplig ansats studien har. Kapitlet avslutas med en redogörelse för de 
etiska aspekter som gjort sig gällande. 
 

3.1    Vetenskaplig ansats 

Denna studie har använt en induktiv ansats för att besvara forskningsfrågan. Induktion innebär 
att empiriska undersökningar eller observationer genomförs helt förutsättningslöst, varpå 
slutsatser dras och resultatet generaliseras genom en teoretisk modell för att studien ska vara 
av intresse för en större målgrupp. Ingen studie är dock rent induktiv, eftersom allt en 
människa upplever och undersöker färgas av dennes förkunskaper och erfarenheter och 
således finns alltid något mått av förväntan eller föreställning om ett resultat inför en studie, 
även om det inte är uttalat (Le Duc 2011). 
 
Studiens empiriska undersökningar har delats upp i två, varav den inledande använde en 
kvalitativ metod i form av intervjuer för att sedan kompletteras med en avslutande kvantitativ 
undersökning för att testa förändringsförslagen som genererats. Anledningen till att 
undersökningen inleddes med en kvalitativ ansats var för att användarnas känslor, 
erfarenheter och upplevelser ämnades undersökas, vilka alla är av en subjektiv natur och 
därför bäst fångas upp genom en djupare förståelse för informanterna, något som en 
kvantitativ undersökning i detta skedde inte skulle tillåta. För att undersöka om resultatet från 
intervjuerna gav någon effekt väl implementerade på SVT Play genomfördes också den 
kvantitativa undersökningen i form av ett A/B-test, för att validera eller falsifiera det 
framtagna förändringsförslaget.  
 

3.2    Datainsamling 

Datainsamlingen inleddes med en kvalitativ datainsamling där sex semistrukturerade 
berättande intervjuer genomfördes. Intervjufrågorna skapades utifrån den litteratur som legat 
till grund för studien. Resultatet från den empiriska undersökningen sammanställdes och 
signifikanta mönster hittades/definierades/fastställdes, vilka låg till grund för det 
förändringsförslag som sedan skapades. Förändringsförslaget testades sedan i VoD-
plattformen för fallstudien genom A/B-tester, där sex olika nivåer av förändringsförslaget 
testades för att tydligare visa hur stor skillnad förändringen skulle göra.   
 

3.2.1    Urval 

Målgruppen för studien var personer mellan 20 och 44 år utan barn, och urvalet av 
informanter gjordes således därefter. Uppdragsgivaren har uttryckt och deras rapport visar att 
människor i åldern 20–44 utan barn är den svagast representerade gruppen på SVT Play i 
förhållande till SVT:s olika signifikanta målgrupper (SVT 2017). Enligt uppdragsgivarens 
önskemål tillfrågades människor med ursprung från olika delar av landet, för att få en större 
geografisk spridning. Sammanlagt tillfrågades sju personer med en spridning i ålder från den 
yngsta på 23 år och den äldsta 41 år gammal. De personer som tillfrågades var människor som 
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hade erfarenhet av att streama videoinnehåll via SVT Play och som för tillfället befann sig på 
orter som gjorde det möjligt att genomföra intervjuerna på plats tillsammans med 
informanterna. Det var ett strategiskt val att använda informanter i författarnas relativa närhet 
för att säkerställa att antalet informanter gick att uppfylla, att informanterna skulle ställa upp 
utan ersättning samt att samtliga var goda representanter för målgruppen. Av de sju tillfrågade 
kunde sex informanter medverka och sex intervjuer planerades in och genomfördes, med en 
jämn könsfördelning mellan informanterna. 
 

3.2.2    Intervjuer 

När ett designarbete utförs med fokus på upplevelsen kan metoder och tekniker inom UcD 
vara passande för att insamla data. McCarthy och Wright (2010) presenterar vikten av att 
arbeta med ett öppet och berättande förhållningssätt i designarbetet som grundar sig i dialogen 
mellan designer och användare. En av de vanligaste metoderna inom UcD är berättande 
intervjuer, där informanten får dela med sig om sina upplevelser och erfarenheter genom 
berättelser. Denna typ av intervju kännetecknas av att facilitatorn håller en mycket neutral roll 
där frågorna som ställs är ostrukturerade och öppna och informanten får berätta utan avbrott 
från facilitatorn, med undantag från tillfällen då det krävs förtydligande eller uppmuntran. 
Genom berättande intervjuer kan en djupare förståelse för användaren uppnås, en viktig 
beståndsdel i att designa för en upplevelse (McCarthy & Wright 2010). 
 
Intervjuer, i förhållande till exempelvis enkäter, ger kvalitativa svar vilka är en förutsättning 
för att få en djupare förståelse för användarna och deras upplevelser. Ett empatiskt och 
berättande förhållningssätt i dessa intervjuer är i sin tur också en förutsättning för detsamma, 
varför intervjuerna genomfördes just så. Relativt få, men långa och välplanerade intervjuer 
med ett berättande och avslappnat förhållningssätt, och med syftet att ge detaljerade och 
personliga svar och att förstå informanternas inre drivkrafter enligt HMSAM, genomfördes. 
Detta bedömdes inte ha varit möjligt med kvantitativa datainsamlingsmetoder som enkäter. 
 
Intervjufrågorna formulerades för att ge en öppen ingång till vilket specifikt område studien 
skulle belysa. Fenomen som autostarter, personalisering, olika typer av skärmar och olika 
funktioner kring rekommendationer diskuterades med uppdragsgivaren men intervjufrågorna 
skapades på ett sådant sätt att det specifika området studien skulle belysa skulle bero på 
informanternas svar.  
 
Alla informanter fick innan intervjun en Blankett för muntligt informerat samtycke (se Bilaga 
1) skickat till sig där de blev informerade om vad studien handlade om och varför den 
genomfördes, vad resultatet skulle komma att användas till, hur intervjun skulle komma att gå 
till och hur deras svar skulle komma att behandlas, att de skulle förbli anonyma under hela 
processen, att de hade full rätt att avbryta när som helst eller välja att inte svara på specifika 
frågor, och slutligen att intervjun skulle komma att spelas in för att transkriberas. Blanketten 
lästes också upp igen innan samtliga intervjuer inleddes, Informanterna fick därefter 
godkänna att det de hört under inspelning, varpå intervjun påbörjades (se Bilaga 2 för 
intervjufrågor). Intervjuerna hölls på platser som informanterna själva fick föreslå så att de 
skulle känna sig trygga (på caféer, det lokala universitets uteplats eller i det egna hemmet) och 
därmed skulle risken för bias av stress eller obekvämlighet minska. Intervjuerna tog mellan 45 
och 60 minuter, beroende på hur utförliga svar respektive informant gav. 
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Den sista delen i varje intervju var en genomgång av och ett kort användartest på SVT Play, 
där informanten först fick frågan “Vad har du för erfarenhet av SVT Play?” varpå 
informanten fick uppgiften att från startskärmen hitta och starta ett givet TV-program. SVT 
Play visades för informanten på en laptop. Informanten observerades medan denne letade 
fram programmet för att se hur denne letade, och hur lätt eller svårt denne verkade uppleva att 
det var. En diskussion om hur det gick och hur det kändes, samt vad informanten tänkte om 
katalogiseringen/kategoriseringen följde därefter. 
 

3.2.3    Förändringsförslag  

Intervjuerna resulterade i data som efter transkribering sammanställdes och sedan användes 
för att hitta mönster och signifikanta mönster (se kapitel 3.3.1 – Intervjuer, för analysens 
genomförande). De mest signifikanta mönstren användes sedan tillsammans med tidigare 
forskning kring användarupplevelse, nudging, digital nudging och påverkansfaktorer på det 
mänskliga beslutsfattandet som beskrivs under kapitel 2 – Teori, för att skapa ett 
förändringsförslag för SVT Play. Avsikten var att låta informanternas svar peka på vilket 
område och vilka psykologiska principer inom nudging som förändringsförslaget skulle 
adressera.  
 

3.2.4    A/B-test 

Konceptet A/B-testning innebär att olika variationer av en webbplats eller ett system visas för 
olika användare för att mäta vilken variation som är den mest effektiva för att öka antalet 
användare eller generera ett visst beteende. Metoden användes bland annat i utformandet av 
Barack Obamas kampanj inför USA:s presidentval 2008, där kampanjens webbansvariga 
valde att testa olika varianter av call to action (CTA) -knappar för att se vilken som gav högst 
utdelning i antalet påskrifter. Genom att undersöka fyra olika varianter av CTA-knappar, 
tillsammans med fyra varianter av kampanjbild ihop med en slogan, kunde ett A/B-test ge 
svar på vilken av dessa som gav bäst resultat. Idag är A/B-testning en vanlig metod inom 
bland annat e-handel och används ofta med syftet att öka antalet kunder eller användare av en 
tjänst i exempelvis en webbshop. Grundprincipen är även där densamma, olika varianter 
testas på slumpvis utvalda användare för att sedan jämföras och analyseras med målet att hitta 
den variant som gav störst utdelning (Siroker, Harshman & Koomen 2013). 
 
För att det ska finnas något syfte med att genomföra ett A/B-test på, exempelvis på en 
webbplats, är det viktigt att veta vad det önskade resultatet av testet skulle vara. För att veta 
det behöver ett syfte med webbplatsen finnas definierat. Då kan detta syfte fungera som en 
riktlinje för att vidare kunna skapa en hypotes kring vad som skulle kunna förbättras för att nå 
det önskade resultatet. Innan hypotesen skapas är det också viktigt att definiera var i 
interaktionen den nuvarande webbplatsen brister, genom att analysera statistik för datatrafiken 
på webbplatsen, speciellt de delar där användarna presenteras för någon form av call to 
action-knapp för att ta dem vidare. När bristerna är identifierade kan hypotesen formas, med 
utgångspunkt i det önskade resultatet och med uppdraget att motverka webbplatsens aktuella 
brister (Siroker, Harshman & Koomen 2013).  
 
I den här fallstudien genomfördes ett A/B-test med sex olika alternativ - sex olika ”nivåer” 
eller grader av förändring inom den psykologiska princip inom nudging som intervjusvaren 
visat vara mest relevant. Förändringsförslaget delades in i olika nivåer för att generera mer 
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nyanserad data att analysera, vilket i sin tur ämnade öka möjligheten att dra slutsatser av det 
kvantitativa resultatet. Nivå ett (N1) av förändringsförslaget ämnade ha minst påverkan, och 
nivå sex (N6) ämnade att ha så hög påverkan som möjligt. I dessa nivåer ingick det utseende 
av gränssnittet som plattformen har idag. Det utseendet har gränssnittet haft under flera år, 
med undantag för kortare perioder då andra varianter har testat. Samtliga nivåer 
implementerades i SVT Plays gränssnitt under åtta dygn, då alla SVT Plays användare blev 
indelade i grupper, där varje grupp fick se en av versionerna. I detta A/B-test kunde inget 
urval bland tittare göras, utan testversionerna visades slumpvis bland alla SVT Plays 
användare. Således har personer utanför den aktuella målgruppen också berörts av testet och 
resultatet speglar därmed även dessa personers användning i förhållande till 
förändringsförslagen. 
 
För att kunna genomföra ett skarpt A/B-test på uppdragsgivarens egen plattform behövde 
förändringsförslaget, innan implementering, diskuteras tillsammans med uppdragsgivaren för 
att säkerställa att inget av alternativen av förslaget inte gick emot SVT:s kriterier för design 
och innehåll. Efter godkännande av förändringsförslaget och de sex olika nivåerna 
genomförde uppdragsgivaren testet på SVT Play.  
 

3.3    Analys 

Samtliga intervjuer spelades in med muntligt samtycke från informanterna. Varje intervju 
transkriberades direkt efter avslutad intervju eller dagen efter, för att minska risken för att 
information från t.ex. kroppsspråk och övriga iakttaganden från intervjuaren skulle glömmas 
bort, vilket hade sänkt validiteten. Från transkriberingarna hämtades sedan svar på respektive 
fråga från samtliga informanter, och samlades i ett nytt dokument vilket gav en översikt och 
samlad bild av alla intervjusvar. Varje informant kodades med en unik färg, för att samband 
skulle kunna hittas mellan vem som sade vad om detta visade sig bli intressant (Se Bilaga 3). 
Denna sammanfattning fungerade sedan som utgångspunkt för att definiera demografiska- 
och beteendevariabler. Variabler är aspekter av beteenden kring och inställningar till de 
ämnen som diskuteras i en intervju och där svaren varierar mellan informanterna. Ålder, 
teknikvana, hur ofta något görs, anledningen till varför något görs, eller målet med en viss 
handling är exempel på dessa variabler (Goodwin 2009). Från de variabler som identifierades 
plockades sedan mönster, och särskilt signifikanta mönster ut. Tillsammans med tidigare 
forskning utgjorde dessa grunden till det förändringsförslag som togs fram. 
 
Resultatet från A/B-testet sammanställdes av SVT Play med hjälp av det webbaserade 
verktyget Google Analytics i dagliga rapporter, innehållande en graf och fyra tabeller. Från 
figurerna användes sedan det resultat som var av relevans för studien och kopplades till 
litteraturen som presenterats i kapitel 2 – Teori. A/B-testet låg ute på SVT Play från den 14:e 
maj klockan 12:00 - den 22:a maj klockan 12:00, en totalt tid på en vecka och en dag. 
  

3.4    Tillförlitlighet 

Reliabilitet handlar om att en studie eller datainsamling är pålitlig och stabil i det avseendet 
att inga resultat är slumpmässiga och att alla datainsamlingstillfällen av samma sort har 
genomförts på samma sätt, i samma typ av miljö och med informanter som varit i ungefär 
samma sinnesstämning. Med andra ord innebär det att en studie med hög reliabilitet är en 
studie som bör generera samma resultat om den genomförs av någon annan vid ett annat 
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tillfälle. Med validitet menas att det som undersöks i en studie verkligen är det som avses 
mätas, och inte något annat. Validitet kallas därför ibland också giltighet - undersöks något 
annat än vad som avses är studien inte giltig. Ett exempel är om intervjufrågor ställs med 
subjektiva eller krångliga ord istället för på ett kort och koncist sätt och med ett enkelt språk. 
Om frågor är svåra att förstå i en intervju är risken stor att informanterna inte svarar på det 
som avsetts, och därmed är studiens validitet låg (Trost 2012). 
 

3.4.1    Reliabilitet 

I denna studie genomfördes två datainsamlingar, intervjuer samt A/B-test, något som i sig 
ökar reliabiliteten i en studie. Reliabiliteten ökar ytterligare då dessa datainsamlingar gjorts i 
olika skeden i designprocessen - intervjuerna var formativa (målet med dem var alltså data 
som kan forma produkten som designas) och A/B-testet summativt (målet med det var att 
summera eller validera, och se om designen blivit “rätt”). 
 
Något som kan ha påverkat reliabiliteten negativt, är det faktum att inte samma individ 
genomförde alla intervjuer; två individer delade på arbetet med att intervjua informanter, 
dessutom på olika platser och vid olika tillfällen. Alla intervjuer genomfördes enligt samma 
dokument med intervjufrågor (se Bilaga 2), men eftersom dessa var menade att genomföras 
på ett berättande sätt var det ofrånkomligt att alla informanter inte möttes av ordagrant samma 
frågor, ställda på precis samma sätt.  
 
Sammanlagt sträckte sig testet över en vecka och en dag. Att testet har legat uppe under så 
kort tid kan ha påverkat reliabiliteten av studien negativt. Ju fler användare som exponeras för 
förändringsförslagen under testet, desto mer tillförlitligt blir det.  
 

3.4.2    Validitet 

Intervjufrågorna i denna studie utgick noggrant från teorin HMSAM och begreppen och de 
inre drivkrafterna som HMSAM innefattar. Målet var att säkerställa att resultatet skulle kunna 
kopplas till tidigare forskning och att samband skulle kunna hittas och förklaras, vilket då 
skulle stärka studiens validitet.  
 
Under den inledande fasen av studien diskuterades ett antal intressanta förändringsområden i 
fallstudiens gränssnitt tillsammans med uppdragsgivaren. Detta var områden som tidigare 
hade diskuterats internt och som av olika anledning skulle vara av intresse för 
uppdragsgivaren att få undersöka akademiskt. Av validitetsskäl ringades dock inget av dessa 
specifika områden in i detta tidiga skede, trots att de var både relevanta och intressanta, 
eftersom en studies riktning och förbättringsområde ska komma från användare, om målet 
med studien är att förbättra användarupplevelsen. Val av riktning gjordes därmed inte förrän 
datan från intervjuerna analyserats och signifikanta mönster gällande upplevelser och behov 
var synliga. Först då valdes studiens fokusområde där förändringsförslag togs fram och 
testades. 
 
Valet av metoden A/B-test är också något som höjer studiens validitet. Denna typ av 
användartest ger bias-fria svar i det avseendet att testpersonerna inte sätts i en konstgjord 
testmiljö utan använder systemet i fråga i en alldeles verklig miljö och i ett verkligt scenario, 



 

26 
 

utan påverkan av till exempel en designer som ställer ledande frågor eller av tidsramar som 
orsakar tidspress. 
 
Av tekniska skäl kunde ingen specifik målgrupp adresseras i A/B-testet i denna studie. På 
SVT Play finns idag ingen typ av personliga inlogg vilket gör att utvecklare inte kan styra 
vilken användare som ser vilken version under ett A/B-test. Med andra ord genomfördes testet 
inte enbart på den givna målgruppen utan på slumpvis utvalda användare, vilka kan ha tillhört 
andra åldersgrupper samt varit föräldrar. Om en specifik målgrupp kunnat adresserats i A/B-
testet hade studiens validitet, och därmed tillförlitlighet ökat. 
 

3.5    Etiska överväganden 

Vetenskapsrådets (2017) allmänna rekommendationer för god forskningssed innefattar bland 
annat att den som genomför en studie ska vara transparent med metoder och eventuella 
felkällor och öppet redovisa dessa, samt på ett strukturerat sätt presentera sin rapport och 
tillhörande data. Båda dessa delar efterföljs i denna studie. 
 

3.5.1 Nudging 

Utgångsläget och själva definitionen av en nudge är att vara människor till hjälp och en nudge 
ska således ha goda intentioner. Det finns dock företag som använder mekanismerna i 
nudging på mindre etiskt korrekta vis. Ett exempel är en del lågkostnadsflygbolag som i sitt 
beställningsflöde vid en bokning av en flygresa nudgear kunden till att lägga till olika, många 
gånger onödiga, tilläggstjänster som bidrar till att företaget tjänar mer pengar. Denna form av 
nudge anses inte som etiskt korrekt och har visat att företaget kan förlora på det i det långa 
loppet på grund av att kundernas nöje med företaget sänks, dålig publicitet och i vissa fall 
rättsliga åtgärder (Weinmann, Schneider & Brocke 2016). Ett annat exempel är säljföretag 
som i sin reklambanner lägger in vad som ser ut som en smutsfläck, så att användaren ska 
råka klicka på reklamen när denne försöker “rengöra” skärmen (darkpatterns.org u.å.).  
 
Sunstein (2015) diskuterar etiken i nudging och menar att nudging ibland kan ifrågasättas, i 
allra högsta grad när designern har tvivelaktiga eller olagliga avsikter, som i exemplen ovan. 
Sunstein (2015) hävdar dock att i de allra flesta fall, oavsett politisk riktning, är nudging 
nödvändigt av etiska skäl. Alla moderna stater tillämpar lagar och förbud, vilka är 
överförmyndaraktiga. Sådant är i hög grad anledning till etiska bryderier. Nudger däremot, 
har färre av de bryderierna eftersom nudger alltid ger friheten att välja. Så länge avsikterna är 
legitima, friheten att välja finns och full transparens beaktas i en nudge, är risken för etiska 
invändningar liten. Transparens och möjlighet för offentlig granskning är extra viktigt när 
avsändaren av en nudge är offentliga tjänstemän (Sunstein 2015). 
 

3.5.2 Public Service 

Som ett Public service-bolag har SVT uppgiften att inkludera hela landets befolkning och i 
och med den statliga finansieringen också möjligheten att skapa tjänster och produkter för alla 
– inte bara den största målgruppen. SVT har i början av 2010-talet skapat ett spel i form av en 
mobilapplikation med målgruppen samer i Sverige, en minoritet som av ett vinstdrivande 
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företag med stor sannolikhet inte tagit hänsyn till. SVT räknar att målgruppen för denna 
applikation sträcker sig till cirka 4000 användare, trots det lades tid och pengar på projektet 
med syftet att följa SVT:s mål att inkludera alla.  
 
Benartzi et al. (2017) presenterar många olika områden där staten kan applicera nudging för 
att bidra till ett visst beteende hos landets invånare, och tittar i sin undersökning på USA. 
Nudging kan exempelvis användas för att förenkla universitetsstudenters process att söka 
ekonomisk finansiering och på så vis bidra till att fler människor har möjligheten att skriva in 
sig på en högre utbildning. Att göra fördelar för befolkningen mer tillgängliga förenklar 
processer som inkluderar valmöjligheter. Staten bör investera pengar i nudging för att på 
längre sikt få en ekonomisk vinning genom resultatet av nudgerna. En stor fördel med att 
använda nudging som stat är de ökade ekonomiska intäkterna det kan ge, men nudging har 
även många fördelar ur ett samhällsperspektiv. Att implementera nudging kan underlätta för 
befolkningen att göra det rätta valet – vare sig det handlar om personlig ekonomi och 
sparande, hälsa eller hållbarhet (Benartzi et al. 2017).   
 

3.5.3 Informerat samtycke 

Enligt Goodwin (2009) är det viktigt att alltid informera de personer som inkluderas i en 
studie om att de blir det, alltså se till att det finns ett informerat samtycke. Ett elektroniskt 
dokument med information kring studiens syfte, vilken funktion intervjuerna fyllde för 
forskningsstudien samt information kring anonymitet och frivillighet skickades ut till samtliga 
informanter. Detta togs sedan upp en andra gång inför varje intervju, för att försäkra att alla 
informanter tagit till sig av och förstått dokumentet för samtycke. Alla informanter 
accepterade sedan dokumentet muntligt innan intervjun startade. Det klargjordes även att 
informanterna skulle förbli anonyma och att deras enskilda svar inte skulle återkopplas till 
dem som enskilda individer, utan resultatet skulle presenteras som kluster för hur många som 
sagt något, inte vem. Informanterna blev också informerade om att deltagande att svara på 
frågor var helt frivilligt. 
 

3.5.4 A/B-testet 

Som nämnt ovan det är viktigt att informera människor om att de medverkar i en studie och 
hur det de uttrycker eller gör i detta test kommer att användas, men i ett A/B-test är 
testpersonerna ovetandes om att de medverkar i testet. Det finns en etisk problematik med att 
observera människor i deras naturliga habitat, i och med att det genom denna metod inte går 
att få ett informerat samtycke från informanterna (Goodwin 2009). A/B-tester är idag en 
vanlig metod för att testa hypoteser i gränssnitt, där användare uppvisar sitt naturliga 
beteende. I situationer där informanter informeras om att de ingår i en datainsamling kan det 
vara svårt att fånga just detta naturliga beteende, då de ibland avviker från det när de upplever 
att de blir iakttagna.  
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4    Resultat och analys 
Här presenteras resultatet av studien i kronologisk ordning, och en koppling till teorierna i 
kapitel 2 – Teori görs i form av en analys. 
 

4.1    Intervjuer 

Utifrån de sju tillfrågade kunde sex informanter medverka i intervjuerna. Den person som inte 
hade möjlighet att ställa upp på en intervju var den äldsta i målgruppen och det faktum att 
denne inte kunde medverka sänkte medelåldern i datainsamlingen. Den äldsta informanten 
som medverkade var 31 år. De flesta av informanterna studerar på universitet varav några 
jobbar vid sidan om, och några jobbar heltid. Alla informanter tittar på SVT Play i någon 
utsträckning, flera har den som sin huvudsakliga VoD-plattform. Hälften har ett konto på 
Netflix, och någon skaffar konto på betalplattformar endast när det släpps innehåll som är av 
stort intresse, annars ser de ibland på andra kostnadsfria VoD-plattformar. Alla informanter 
ser på VoD på en laptopskärm. Endast en tittar oftare på mobilskärm, men använder också 
laptopskärmen i stor utsträckning. Fem av sex ser på VoD så gott som dagligen, medan en 
tittar någon gång i veckan. De tre största anledningarna till att titta på VoD är att få slappna 
av, att lära sig nya saker, och att bli underhållen, i den ordningen. Ett av de starkaste mönstren 
som återfinns i intervjusvaren är att alla informanter ser på VoD för att slappna av i någon 
mån - i sängen eller i soffan efter studie- eller arbetsdagen. För fyra av informanterna är just 
avslappning huvudsyftet med sitt tittande över huvud taget. Hur dagen har varit och vilket 
humör informanterna är på har betydelse för valet av program, generellt är tittandet på 
strömmad video ett medel för att koppla bort och tänka på annat en stund.  
 
När intervjuerna avslutas med en “rundtur” på SVT Play på en laptop och informanterna 
uppmanas att leta fram och starta dels ett valfritt program relaterat till ett givet ämne, och dels 
ett namngivet program, är det inte självklart för dem att hitta dessa. Majoriteten börjar med att 
scrolla och leta bland programmen på startsidan, och klickar sig fram och tillbaka mellan 
kategorierna på sidan innan de hittar fram, (om de alls gör det) eller, som någon sedan gör, 
vänder sig till sökfunktionen. Bara två av informanterna använder sökfunktionen direkt. 
Informanterna är eniga om att det ibland är svårt att hitta innehåll, både de gånger då valet av 
program gjorts redan innan plattformen öppnas, och de gånger då plattformen öppnas med 
avsikten att “kolla runt efter något intressant”. I det senare fallet är det flera informanter som 
uppger att ett vanligt scenario är att det letas efter intressant innehåll på SVT Play, men om 
inget fångar intresset relativt snabbt går denne vidare till en annan VoD-plattform där det 
generellt upplevs som mindre ansträngande att hitta och välja något att titta på.   
 
I de situationer då informanterna inte har en förutbestämd idé om vad de vill titta på när de 
öppnar SVT Play är ett gemensamt beteende att söka efter inspiration i de program som 
återfinns i startsidans flöde. Alla informanter tycker att allmänna förslag är någonting som 
kan underlätta processen att hitta och välja ett program att titta på. Fem informanter nämner 
att de vill använda en funktion som tillåter dem att hitta populära serier baserat på vad andra 
användare tittar på och vad som är aktuellt just nu. Idag har SVT Play en lista på populära 
program som baseras på vad andra tittare ser, tillsammans med omtalade program på sociala 
medier, vilken visas under en rubrik med titeln “Populärt” (se Figur 4 nedan). Under 
intervjuerna uttrycker informanterna ett behov av någon form av topplista eller del i 
gränssnittet där populära program bland andra tittare kan hittas. Eftersom detta redan finns 
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idag, men under titeln “Populärt” kan resultatet tolkas som att den delen i SVT Play inte är 
tillräckligt tydlig för att användare ska förstå vad sektionen innehåller.  
 

 
Figur 4. Skärmdump från plattformen SVT Play [2018-05-07] som visar sektionen 

“Populärt”. (Tillstånd att visa bilden har givits av SVT) 
 

I och med att intervjufrågorna utformades med utgångspunkt i HMSAM och dess inre 
drivkrafter (användarnytta, nyfikenhet, glädje, kontroll och fokuserad fördjupning) gav 
resultatet från intervjuerna svar på hur dessa värdeord påverkar informanterna i VoD-
situationer, samt i vilken utsträckning. Majoriteten av informanterna väljer att tillbringa så 
gott som varje kväll framför ett hedoniskt system, vilket kan föreslå att informanterna har en 
stor erfarenhet av systemen och känner således en användarnytta med dem. Vidare förknippas 
nyfikenhet med att lära sig saker, vilket för majoriteten av informanterna också är en av 
huvudanledningarna till att titta på VoD. Nyfikenhet leder med andra ord till god 
användarupplevelse i detta fall. Alla informanter känner också i någon mån nöje när de tittar 
på VoD. Hälften tycker uttryckligen att underhållning är en av huvudanledningarna till att 
överhuvudtaget titta. Glädje leder alltså till god användarupplevelse i detta fall. Majoriteten av 
informanterna säger att kontroll är att få bestämma över sitt tittande själv (var, när och på 
vad). Att ges denna frihet över sitt tittande är en stor anledning till varför VoD används istället 
för på konventionell TV. Kontroll leder med andra ord till en god användarupplevelse i detta 
fall. Alla informanter har någon gång blivit uppslukade av att titta på VoD. För någon är det 
också huvudsyftet, men för alla är det innehållet som är anledningen till att bli uppslukad, inte 
systemet och dess funktionalitet. Fokuserad fördjupning är därmed inget som systemets 
funktionalitet kan påverka enligt studiens kvalitativa undersökning, utan uppstår beroende av 
innehållet.  
 
Det starkaste fenomenet bland informanterna visar sig alltså vara det tillstånd i vilket 
informanterna är i när de öppnar en VoD-plattform – trötta efter arbetsdagen – och behovet av 
kognitiv avlastning i samband med att hitta och välja innehåll att titta på. Det senare är 
dessutom en kritisk punkt eftersom att hitta och välja inte alltid är helt enkelt på SVT Play, 
och blir då en orsak till att plattformen överges till förmån för någon annan, mindre kognitivt 
belastande VoD-plattform. Den kognitiva belastningen som det idag innebär att hitta och välja 
innehåll på SVT Play bör således sänkas. 
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En stor påverkansfaktor när människor ska fatta beslut är vad och hur andra människor gör. 
Sociala normer påverkar det mänskliga beslutsfattandet i stor utsträckning och om vi blir 
uppmärksammade på hur människor runt omkring oss gör, har vi lättare att fatta ett beslut 
(Thaler & Sunstein 2008). Sociala normer är också en av de mest omtalade psykologiska 
principerna när det kommer till valsituationer (Mirsch, Lehrer & Jung 2017). Förslaget för 
förbättring är därför att byta ut texten i titeln på sektionen “Populärt” på SVT Play, för att 
förtydliga att innehållet i denna sektion är vad andra människor väljer att titta på (alltså det är 
något som har högt socialt bevis). Sektionen är ett inramat block vars uppgift är att framhäva 
innehåll som klickats mycket på och som delats mycket på sociala medier de senaste dagarna, 
men rubriken “Populärt” som sektionen har idag, berättar inte varför innehållet är populärt 
och vad som menas med det ordet. Se Bilaga 3 för en sammanställning av svaren från 
intervjuerna. 
 

4.2    Förändringsförslag 

Ett signifikant mönster från resultatet av intervjuerna var att när informanterna öppnade upp 
SVT Play för att hitta och välja ett medieinnehåll att strömma, uppfattades inte plattformen 
idag visa några rekommendationer baserat på vad som är populärt hos andra användare. Detta 
blev fokus för förändringsförslaget. Förändringsförslaget som skapades byggde på den delen 
inom nudging som kallas sociala normer vilket innebär att människor “följer strömmen” och 
gör som andra. Förslaget tog fasta på det signifikanta mönstret om att SVT Play inte 
upplevdes informera om vilka medieinnehåll som var/är populära bland andra användare och 
teorin kring sociala normer inom nudging.  
 
Genom att anpassa titeln på det som tidigare benämnts som “Populärt” på SVT Play till 
alternativ som fångar resultatet kring att informanterna önskar hitta populärt medieinnehåll för 
andra användare, tillsammans med teorin bakom nudging och specifikt delen kring sociala 
normer skapades sex varianter av titeln “Populärt”. Dessa varianter förklaras mer i kommande 
kapitel 3.2.4 – A/B-test. 
 
Sex nivåer av påverkan kopplat till sociala normer, i form av olika formulering av rubriken i 
ovan nämnda sektioner, tas fram utöver den rubrik (Populärt) som sektionen har idag. 
Rubriken “Populärt” anses ha låg påverkan på användares beslutsfattande. Ämnet för 
förändringsförslaget som tas fram är således sociala normer, och förslagen som testas visas 
(från lägst till högst grad socialt bevis) i Tabell 1. 
 

Tabell 1. Varianter av titel och dess grad av socialt bevis. 
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Med andra ord så bör formuleringen “Har du sett det andra älskar?”, som har högst grad av 
socialt bevis, vara den som hjälper flest användare att hitta och välja något att titta på och 
därigenom förbättrar användarupplevelsen. 
 

4.3    A/B-test 

Totalt exponerades 1 473 433 användare för någon av varianterna av förändringsförslaget. 
A/B-testet visade dock inte något signifikant resultat då skillnaderna mellan de olika 
varianterna var väldigt små. En variabel som undersöktes var hur många användare som från 
att ha landat på SVT Plays startsida klickade på något program i sektionen Populärt, det vill 
säga vilken klickfrekvens sektionen hade. Detta räknades ut genom att dividera antalet 
sidvisningar med antalet besökare. Det undersöktes också hur många användare som såg 
färdigt det program de startat, med andra ord andelen slutföranden. “Mest sedda på Play” 
(N3) på 6,04% och “Populärt” (N2) på 5,93% och var de varianter som hade högst 
klickfrekvens. Tabell 2 visar klickfrekvensen för samtliga varianter. “Populärt” (N2) och 
“Populärt bland andra tittare” (N5) visade högst andel slutföranden, båda på 14,7 %. Därefter 
var “Har du sett det andra älskar?” (N6) på 14,4% den varianten med högst andel 
slutföranden. Tabell 3 visar siffrorna för slutföranden för alla sex nivåer. 
 

Tabell 2. Klickfrekvens för respektive nivå. 

 
 

Tabell 3. Andel slutföranden för respektive nivå. 

 

 

  



 

32 
 

4.4    Reviderad modell 

Figur 5 illustrerar vad intervjuerna visade. A/B-testet kunde inte verifiera detta, men det 
falsifierade inte heller denna slutsats. En kompletterande datainsamling hade krävts för att 
kunna validera nedanstående. Detta diskuteras vidare i kapitel 5.1 – Resultatdiskussion. 
 

 
Figur 5. Illustration av studiens teoretiska resultat utifrån intervjuerna 

 
 
Till skillnad från modellen i HMSAM, återfanns i intervjuerna inga kopplingar mellan 
kontroll och fokuserad fördjupning. Däremot upplevde informanterna att innehållet på 
plattformen, i detta fall de filmer, serier och program som erbjuds, är vad som försätter 
användaren i fokuserad fördjupning. Innehållet har ingen inverkan på huruvida användaren 
upplever kontroll, men innehållet påverkar de andra tre inre drivkrafterna i HMSAM - 
uppfattad användarnytta, nyfikenhet och glädje. Vidare visade intervjuerna att sänkt kognitiv 
belastning förbättrar användarupplevelsen i en VoD-plattform. En nudge som hjälper 
användaren att hitta och välja innehåll sänker den kognitiva belastningen, och därmed 
förbättras användarupplevelsen. I denna studie framkom att en nudge som specifikt grundas i 
den psykologiska principen sociala normer, är en möjlig lösning.  
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5    Diskussion 
I detta kapitel diskuteras resultatet av fallstudien såväl som metodvalen och dess utkomst, 
båda kopplat till den litteratur som avhandlats tidigare i rapporten. 
 

5.1 Resultatdiskussion 

I Figur 5 så visar modellen att nudging som utgår från den psykologiska principen sociala 
normer leder till en sänkt kognitiv belastning. Enligt Forlizzi och Battarbee (2004) finns det 
dock flera saker som sänker den kognitiva belastningen, bland annat användarens erfarenhet 
sedan tidigare eller om interaktionen med ett nytt system eller artefakt stämmer överens med 
användarens mentala modell. Figur 5 visar och utgår från vad intervjuerna gav för resultat. 
A/B-testet gjordes alltså för att testa de olika varianterna av förändringsförslaget i förhållande 
till graden av socialt bevis i titeln “Populärt”. Resultatet från intervjuerna ledde fram till att en 
nudge som grundar sig i den psykologiska principen sociala normer torde göra en förbättring 
för användarupplevelsen. Däremot verkar inte ett A/B-test vara rätt metod för att verifiera det. 
Förändringen som föreslås, med ny text i rubriken på en sektion i gränssnittet, är möjligen en 
för liten förändring för att ge signifikant resultat i den typen av test. Möjligen borde en andra 
kvalitativ datainsamling genomförts istället för ett A/B-test, för att därmed dels fortsätta följa 
den önskade målgruppen, och framförallt kunna hämta åsikter och tankar om vilken typ av 
förändring som bäst förtydligar vad andra användare väljer att titta på. Då resultatet från A/B-
testet (vilket förväntades ge tydligare resultat) nu blev svagt, hade, förutom en andra kvalitativ 
undersökning, även fler informanter i den inledande kvalitativa undersökningen varit 
önskvärt. Khaneman (2017) menar att betydelsen av urvalsstorleken är långt större än vad 
många tror, eftersom extrema resultat blir vanligare ju mindre urvalsstorleken är. Denna 
studie baseras på data från sex informanter, vilket är relativt lågt och därmed finns risk för 
bias. 
 
Enligt Thaler och Sunstein (2008) är sociala normer är en stark psykologisk princip inom 
nudging och därför antogs det kunna ge en effekt på resultatet. Att informanterna under 
intervjuerna nämnde att de önskade ett sätt att tydligare hitta vad andra användare tittar på i 
form av en topplista eller liknande kunde uppfattas som att sociala normer vore en mekanism 
som skulle kunna öka användarupplevelsen, om just information kring vad andra användare 
tittar på tydliggjordes. Resultatet visar dock ingen större aktivitet från SVT Plays användare 
på de varianterna i A/B-testet som hade högst grad av socialt bevis.   
 
Som både Tabell 2 och Tabell 3 visar är resultatet av A/B-testet mycket jämnt mellan de olika 
varianterna (N1–N6). Thaler och Sunstein (2008) menar att om en valarkitekt tydligt visar vad 
andra människor har valt i en viss situation, hjälper denne andra användare att fatta ett beslut i 
den situationen, utifrån sociala normer och att vi människor alltså gärna gör som andra. Detta, 
tillsammans med resultatet från den inledande empiriska undersökningen i form av intervjuer, 
ledde till designen av det aktuella förändringsförslaget. Enligt teori och empiri skulle 
varianten “Har du sett det andra älskar?” (N6) varit det som hjälper flest användare att hitta 
och välja och därigenom förbättrar användarupplevelsen mest. Tabell 2 visar (även om 
resultatet är svagt) att N6 ligger näst högst på listan med sina 14,4%, efter varianterna N2 
(“Populärt”) och N5 (“Populärt bland andra tittare”) med högst andel slutföranden på 14,7%, 
alltså att en användare har hittat, valt, och tittat färdigt på ett specifikt innehåll, vilket, enligt 
resultatet från intervjuerna, har förbättrat användarupplevelsen för dessa personer. Att “Mest 
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sedda på Play” (N3) får högst klickfrekvens kan handla om att de användare som får upp 
denna version på sitt SVT Play uppfattar titeln som tydlig och har därför enklare att hitta 
sektionen, baserat på vad Forlizzi och Battarbee (2004) presenterar kring kognitiva 
interaktionerna, att användare känner igen ett system baserat på tidigare interaktioner med det. 
Om en ny titel introduceras som användaren inte är van vid, kan det göra det svårare för 
användaren att hitta den tidigare Populärt-listan, eftersom deras referensram fortfarande vill 
kategorisera in sektionen under just titeln Populärt. Detta leder, enligt Forlizzi och Battarbee 
(2004) till en ökad kognitiv belastning. De varianter som har högst klickfrekvens är “Mest 
sedda på Play” (N3) på första plats med 6,04% och “Populärt” (N2) på andra plats med 
5,93%. N2 är den titeln som använts tidigare på SVT Play och N3 har en beskrivande text, 
vilket gör att användaren förstår vad sektionen innehåller. Enligt teori från Forlizzi och 
Battarbee (2004) kring kognitiv interaktion, kan det tolkas som att dessa två varianter ligger 
högst för att de stämmer bäst överens med användarnas tidigare erfarenheter och 
referensramar kring just sektionen Populärt. Att N3 ligger lite högre än N2 skulle kunna bero 
på att den titeln har den faktiskt är lite mer beskrivande och har en högre grad av socialt bevis, 
men fler undersökningar skulle behövas för att kunna dra någon slutsats kring detta då 
skillnaden mellan de två nivåerna inte är tillräckligt stor för att se något signifikant mönster. 
“Populärt bland andra tittare” (N5) borde dock i så fall också fått en högre rankning (just nu 
ligger den på plats fyra av sex), eftersom den också innehåller ordet “populärt” och är relativt 
beskrivande. Därav är det svårt att dra någon slutsats kring rankningen i detta avseende. 
Siffrorna som visas i Tabell 2 är väldigt jämna och skillnaden är mycket liten. 
 
Under arbetets gång diskuterades, utöver sociala normer, även den psykologiska principen 
inramning, och relaterade nudgingmekanismer. Ett alternativ var att framhäva sektionen 
Populärt och dess innehåll för att göra det enklare att hitta och välja på plattformen, genom att 
lägga sektionen överst på startsidan istället för en bit ner i gränssnittet, som det ser ut idag. Att 
framhäva en sektion på det sättet är att utnyttja den psykologiska principen inramning och 
hjälper enligt Mirsch, Lehrer och Jung (2017) användare att fatta beslut i digitala kontexter. 
Thaler och Sunstein (2008) menar dessutom att inramning är en väldigt stark nudge. 
Appliceringen av detta i just denna studie hade således högst troligt gett önskat resultat (alltså 
hjälpt användare att hitta och välja innehåll på plattformen), men en etisk fråga skulle då 
uppstå. SVT har ett samhällsansvar att inkludera även minoritetsgrupper i landet. Om ett 
specifikt element, i detta fall en sektion som bygger på vad den stora massan av användarna 
uppskattar, skulle lyftas överst i gränssnittet skulle klyftan mellan mängden uppmärksamhet 
som ges visst populärt innehåll, och uppmärksamheten som ges innehåll riktat till 
minoritetsgrupper, växa kraftigt. Idag finns en liten sådan klyfta av naturliga skäl, men att 
rama in visst innehåll på ett så kraftigt sätt och därmed skjuta undan annat innehåll skulle 
möjligtvis ses som oetiskt. Dessutom visade den empiriska undersökningen att alla 
informanter letade efter innehåll delvis genom att scrolla på sidan, vilket innebär att 
användare alltså är beredda att leta genom denna, något kognitivt belastande gest, åtminstone 
en stund. Denna slutsats blev, utöver de etiska frågorna som diskuteras ovan, därmed 
ytterligare en anledning till att inte föreslå just denna förändring av gränssnittet. 
 
Förändringsförslaget var en liten förändring i SVT Plays gränssnitt, då bara texten i titeln för 
sektionen “Populärt” ändrades. Små ändringar som exempelvis en förändring i text gjorde i 
exemplet kring Obama-kampanjen (som togs upp i kapitel 3.2.4 – A/B-test) en markant 
skillnad för slutresultatet. Anledningen till att vi tror att vår studie inte gav större signifikans i 
jämförelse med just Obama-exemplet kan bero på att det inte fanns en tydlig CTA-knapp. I 
förändringsförslaget på SVT Play är sektionen en del av ett helt flöde, inte en CTA-knapp i 
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sig som i Obama-exemplet där det enda alternativet var att fylla i sin e-postadress och gå med 
i kampanjen.  
 
En annan faktor som spelar in i användarnas beteende är vilket mål användaren har när denne 
öppnar upp SVT Play. Resultatet från intervjuerna visar att när användaren redan vet vad som 
önskas tittas på är det många som söker direkt i sökrutan, annars återfinns det önskade 
programmet genom SVT Plays navigering bland kategorier. Eftersom att A/B-tester är en 
kvantitativ datainsamlingsmetod fanns ingen möjlighet att fråga användarna vad de hade för 
mål när de öppnade SVT Play. Därför är det också svårt att veta hur detta har påverkat 
slutresultatet, men det är en faktor som skulle kunna spela in. För att veta med större säkerhet 
skulle dock en kompletterande kvalitativ datainsamling behöva genomföras.  
 
Systemet ska inte bara hjälpa användarna att hitta någonting, det ska hjälpa dem att hitta rätt, 
någonting som tillfredsställer dem och därmed kan leda till en bättre användarupplevelse. 
Andelen slutföranden, alltså att användaren klickat in på ett program under sektionen för 
populära och sett färdigt det, för de sex varianterna visar att N2 och N5 ligger högst på 14,7%, 
tätt följt av N6 på 14,4% som Tabell 3 visar. Innebörden av detta skulle möjligen kunna vara 
att användare väljer att se färdigt programmet på grund av en rädsla för att missa något som 
andra användare ser, åtminstone utifrån varianterna N5 och N6. Detta är vad Thaler och 
Sunstein (2008) refererar till som förlusträdsla, alltså rädslan för att missa eller förlora 
någonting. Varianterna “Populärt bland andra tittare” (N5) och “Har du sett det andra älskar?” 
(N6) använder ett starkt socialt bevis och spelar på att innehållet är omtyckt av andra. 
Däremot ligger även “Populärt” (N2) högst på listan, en variant som nästan inte har något 
socialt bevis. Det är svårt att spekulera kring varför denna variant hamnar högt på listan 
utifrån teorin kring nudging, men det skulle kunna föreslå att användaren har enklare att hitta 
till sektionen “Populärt”, eftersom SVT Play har använt formuleringen under en lång tid. På 
så vis känner användarna igen den, eftersom den stämmer överens med deras tidigare 
erfarenheter av plattformen och deras referensram enligt var Forlizzi och Battarbee (2004) 
beskriver kring kognitiv interaktion. Inte heller resultatet som Tabell 3 visar innehåller 
tillräckligt signifikant statistik för att kunna dra någon slutsats av hög reliabilitet. Det skulle 
därför vara intressant att undersöka fenomenet närmare i fortsatt forskning.   
 

5.2 Metoddiskussion 

Det urval som gjordes för informanterna som medverkade i studien baserades till viss del på 
individernas tidigare erfarenheter av SVT Play och endast personer som tidigare använt 
plattformen tillfrågades. Det faktum att samtliga informanter hade en viss vana av SVT Play 
underlättade för möjligheten att utvärdera deras tankar kring plattformen, inte bara baserat på 
interaktionen med SVT Play under intervjun men också från informantens tidigare 
erfarenheter. Det hade möjligtvis varit intressant för resultatet att inte begränsa urvalet av 
informanter till personer som redan använder SVT Play, för att på så vis ge möjligheten att 
involvera informanter som inte använder plattformen. Det hade i sin tur kunnat vara intressant 
för resultatet att tala med en person som inte använder SVT Play, särskilt för att undersöka 
varför man valt bort eller inte använder plattformen. Vidare hade det kunnat bidra till att 
förändringsförslaget kunnat utformats efter åsikter från både nuvarande användare av SVT 
Play och de som söker sig till andra VoD-plattformar, för att nå fler i den valda målgruppen.   
 
Paraspråket, alltså all icke-verbal kommunikation som kroppsspråk och intonation, står för 
mer än 90% av kommunikationen när det handlar om känslor och attityder (Goodwin 2009). 
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McCarthy och Wright (2010) betonar vikten av att förstå sina användare på djupet - deras 
känslor och tidigare upplevelser i relation till den produkt eller tjänst som ska designas – för 
att kunna designa väl. Ett viktigt kriterium vid valet av informanter i denna studie var därför 
individernas geografiska plats. Personer som bodde eller befann sig på en plats där intervjuer 
öga mot öga var möjliga prioriterades, så att paraspråk skulle kunna registreras, och 
individerna skulle känna sig trygga med att dela med sig och verkligen berätta. Att träffa 
informanterna i verkligheten istället för att genomföra intervjuerna över telefon var också en 
ren nödvändighet för att kunna registrera hur informanterna generellt beter sig vid interaktion 
med den plattform som undersöktes. Goodwin (2009) menar att det i undersökningssyfte är 
till stor hjälp att låta informanter visa vad de menar och hur de beter sig vid interaktion med 
ett system, som komplement till eller istället för att de berättar med ord hur de agerar i ett 
gränssnitt. Att informanterna i denna studie gavs uppgifter att utföra på en laptopskärm i SVT 
Play gjorde resultatet av intervjun mer användbart, eftersom denna del av intervjun tillförde 
information som alltså annars inte hade registrerats.  
 
När metoden A/B-test används är det viktigt att inte implementera flera ändringar samtidigt, 
eftersom det då blir svårt att utläsa från resultatet vilken ändring som givit störst effekt, vilket 
drastiskt sänker validiteten. Ett A/B-test ger kvantitativ data från en stor mängd användare, i 
detta fall kring hypotesen att en ändring av titeln för sektionen Populärt skulle göra det 
enklare för SVT Plays användare att hitta och välja program utifrån sociala normer enligt 
Thaler och Sunstein (2008). Inom de givna tidsramarna gav denna metod dock ingen 
möjlighet att testa fler sätt att uppnå bättre hittbarhet och en förenklad valsituation. Hur det 
faktum att fler ändringar inte kunnat testas har påverkat studien är svårt att veta med säkerhet. 
Utifrån vad McCarthy och Wright (2010) beskriver om metoder och tekniker för att designa 
för en upplevelse, torde dock ytterligare ett datainsamlingstillfälle med informanter för att 
ännu bättre fånga behov, önskningar och krav, kunnat lägga grunden för ett förändringsförslag 
som givit en ännu bättre användarupplevelse.  
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6    Avslutning 
Kapitlet besvarar i korta drag forskningsfrågan som ställdes i kapitel 1.3 Syfte och 
frågeställning och följs av en avslutande punkt kring potentiell fortsatt forskning. 
 

6.1 Slutsats 

Inledningsvis ställdes följande forskningsfråga: 
 

Hur kan nudging påverka användarupplevelsen i hedoniska system?  
 
Genom att utnyttja den dokumenterade psykologiska principen sociala normer - att vi 
människor påverkas av och gör val utifrån hur andra människor runt oss gör - kan nudging 
påverka användarupplevelsen i hedoniska system. Resultatet av det A/B-testet i denna studie 
är dock svagt, och mer kvalitativ data specifikt riktad mot lösningar inom sociala normer 
skulle behövas för att stärka tillförlitligheten.  
 
En nudge som hjälper användaren att hitta och välja program sänker den kognitiva 
belastningen, vilket förbättrar användarupplevelsen enligt informanterna från studiens 
intervjuer. Att använda nudging som anspelar på den psykologiska principen sociala normer 
visar sig i denna studie vara en fungerande typ av nudge.  
 
Huruvida studien går att generalisera på andra hedoniska system är dock svårt att säga, 
eftersom resultatet från empirin kommer från få informanter i intervjuerna och är svagt i A/B-
testet.  
 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Ett A/B-test ger stora mängder data vilket i sig kan vara en stark grund för att kunna dra 
pålitliga slutsatser, men ett A/B-test ger däremot ingen möjlighet till någon kvalitativ 
uppföljning med användarna. Det skulle vara av stort intresse att i en framtida studie 
undersöka förändringsförslaget mer kvalitativt, exempelvis genom fler intervjuer eller genom 
en kombination av användartester i en kontrollerad miljö och intervjuer. Detta skulle belysa 
sådant som inte går att veta i ett A/B-test, såsom anledningar till varför ett visst beteende finns 
- resultatet av ett A/B-test kan vara att konverteringen ökar, men är det för att användare 
faktiskt förstår innehållet bättre, eller bara för att de blev nyfikna av att det skett en visuell 
förändring? Det hade också varit av intresse för studien att testa fler förändringar rörande 
andra psykologiska principer inom nudging, för att undersöka om hittbarheten och enkelheten 
för tittarna att välja innehåll skulle kunna ökas.  
 
I dagsläget har plattformen SVT Play inget personligt inlogg för användarna, vilket gör att 
personalisering bara är möjlig inom ramarna för cookies på webbplatsen. Det medför att de 
versioner av förändringsförslaget som ingick i A/B-testet gick ut till helt slumpvis valda 
användare, det kunde alltså inte styras till någon specifik åldersgrupp vilket initialt var av 
intresse för uppdragsgivaren. Såvida SVT Play inte inför personligt inlogg torde det inte vara 
möjligt att genomföra ett mer riktat A/B-test än det som gjorts, men det skulle vara av intresse 
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att säkerställa att det är just den givna målgruppen som får en bättre användarupplevelse av 
förändringen i gränssnittet. 
 
Eftersom att studien undersöker upplevelse och nudging, som grundar sig i olika psykologiska 
principer i samband med beslutsfattande, skulle ytterligare en kvalitativ datainsamling behöva 
göras för att få möjligheten att prata med informanterna om deras uppfattning kring det 
vinnande förändringsförslaget. Kompletterande intervjuer eller ett möte med användare i 
fokusgrupper skulle kunna var två metoder för att ytterligare stärka det kvalitativa resultatet i 
förhållande till vad det kvantitativa resultatet visade.  
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Bilagor 

Detta kapitel presenterar rapportens tre bilagor. 
 

Bilaga 1. Blankett för muntligt informerat samtycke 

 
Detta är ett muntligt informerat samtycke för:  <informantens namn> 
 
Detta dokument för muntligt informerat samtycke gäller personer som deltar i intervjuer kring 
upplevelser relaterade till streamad rörlig bild, i synnerhet via SVT Play. 
 
Introduktion och syfte 
Vi heter Louise Zackrisson och Frida Hellström och vi skriver nu vår kandidatuppsats i 
utbildningen till interaktionsdesigner där vi undersöker hur människor ser på streamad film 
och serier idag, specifikt hur människor använder och upplever plattformen SVT Play. 
Frågorna kommer till stor del att vara av berättande form, det vill säga öppna och inbjudande 
till berättande och konversation. 
 
Målet är att vi, genom dina kvalitativa berättelser, kan få en större förståelse för dina 
erfarenheter, upplevelser, tankar och preferenser när det kommer till att titta på streamad 
rörlig bild i allmänhet och SVT Play i synnerhet. Med den förståelsen, ihop med den från 
ytterligare tillfrågade, kommer vi att ta fram förbättringsförslag på funktionalitet för SVT Play 
som förhoppningsvis kommer att testas live på plattformen senare under våren. 
 
Du har rätt att när som helst avbryta intervjun om du inte vill fortsätta, och du har all rätt att 
välja inte svara på specifika frågor. Om du inte förstår begrepp eller ord så kommer en 
förklaring till dessa att ges. 
   
Du har blivit utvald eftersom du stämmer överens med målgruppen, 20-44-åringar utan egna 
barn, som är den svagast representerade gruppen på SVT Play. 
 
Genomförande 
Under intervjun kommer vi att ställa frågor där du får berätta om dina erfarenheter av 
streamad rörlig bild och SVT Play. Vi kommer också, för att förtydliga, ställa följdfrågor för 
att få ännu bättre förståelse för dina tankar, erfarenheter och åsikter. 
 
Intervjun kommer att spelas in och transkriberas för att kunna sammanställas, och 
inspelningen sparas tills rapporten är färdigskriven och betygsatt, därefter raderas den. Ingen 
information, person eller aktivitet, kommer att kunna utläsas direkt i resultatet från dessa 
intervjuer då all information kommer att behandlas konfidentiellt. Alla individuella resultat 
kommer att användas för att hitta kluster av information. Detta kluster, inte individuella 
åsikter eller tankar, kommer att presenteras i rapporten. 
 
Intervjun beräknas ta mellan 45 minuter och 1 timme, beroende på hur utförliga svar du ger. 
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Resultat 
Resultatet från intervjun kommer att ge oss en bättre förståelse för vad som är viktigt för att få 
en bra upplevelse när man streamar rörlig bild via en tjänst som SVT Play. Detta i sin tur 
hjälper oss att utforma designförslag som kommer skickas till SVT, baserat på vad ni 
användare som vi intervjuat faktiskt tycker bidrar till en bättre upplevelse.  
 
Resultatet kommer att delas med andra studenter som läser kandidatprogrammet i 
interaktionsdesign vid Linnéuniversitetet samt handledare och examinatorer. 
 
Kom ihåg att du när som helst kan avbryta din medverkan i intervjun, oavsett anledning. 
Du får gärna ställa fler frågor om något av ovanstående är oklart.  

Intyg om samtycke 
Jag har läst föregående information, eller fått det läst för mig. Jag har haft möjlighet att ställa 
frågor kring detta och de frågor jag har haft har blivit besvarade. Jag intygar mitt samtycke 
om att vara med i denna studie. 
 
Muntlig påskrift: 
Informanten säger sitt namn och godkänner texten ovan.  
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Bilaga 2. Intervjufrågor 

 
Introduktion 
Förklara vad vi gör.  
Definiera begreppet VoD (Video on demand) – nämna streama video.  
Blankett för informerat samtycke 
 
Frågor 

• Generell information 
o Ålder 
o Kön 
o Sysselsättning 
o Grad av utbildning 
o Tittarvanor – Berätta om hur du brukar titta på VoD! 

 På vilken/vilka plattformar tittar du på rörlig bild?  
 På vilken/vilka enheter tittar du på rörlig bild? 
 Vad ser du? Varför?  
 Hur ofta? 
 Hur väljer du det du ska titta på? 
 Brukar du titta själv eller ihop med någon annan/andra? 
 Vilka kategorier tittar du på? 
 Vad tycker du om det? 
 Vad tycker du bäst om? Sämst om? Varför? 
 Presentera ett scenario: hur tänker de i det scenariot? (Det målas upp utifrån 

deras vanligaste VoD). Vad är ditt typiska moment med VoD? Vad händer 
runt omkring dig? 

 
• HMSAM 

o Uppfattad användarnytta 
 Vad känner du att du får ut av att titta på streamad video? Vad är syftet för 

dig? 
 

o Nyfikenhet 
 Om vi nu pratar om VoD och jag säger “nyfikenhet” – vad säger du då?  
 Känner du nyfikenhet kring de plattformar du använder idag för 

videostreaming? På vilket sätt/varför inte? 
 

o Nöje (glädje) 
 Vi fortfarande pratar om dina vanligaste plattformar och jag säger “nöje” 

– vad säger du då? Får ditt tittande idag dig att känna nöje/glädje?  
 Varför/ varför inte? Vad får dig att känna så? 

 
o Kontroll 

 Vad är kontroll i plattformar (som t.ex. SVT Play eller Netflix) för video on 
demand för dig? 

 Berätta om en gång du har upplevt att du varit i kontroll över ditt tittande? På 
vilket sätt? Varför/varför inte? Kan du tänka på ett specifikt tillfälle? 

 Kan du komma på någon gång du inte känt att du varit i kontroll?  
 

o Beteendemässig avsikt att använda 
 Vad behöver du känna eller uppleva för att tycka att en VoD-plattform är värd 

att använda igen. 
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 Vad krävs för att du ska vilja titta vidare? 
 

o Fokuserad fördjupning 
 Har du någon känt att du blivit uppslukad av videostreaming?  
 Berätta! 
 Vad berodde det på? Varför inte, tror du? 

 
• Användarupplevelse 

o Okej, för att knyta ihop säcken när det kommer till känslor –vad är bra 
användarupplevelse för dig? 

o Hur påverkar videokvalitén din tittarupplevelsen? (formulera om) 
 

• Personalisering 
o Vad tycker du om personliga konton i förhållande till plattformar med VoD? 
o Vad tänker du är för- och nackdelar? Varför? 

 
• Digital nudging 

o Vi ställer inga direkta frågor kring detta utan får utläsa av resultatet om det är ett bra 
verktyg.  

o Förslag/titta vidare/rekommenderat. Vad tycker du om det?  
 Vad tänker du om funktionen Rekommenderat för dig (t.ex. baserat på vad 

man kollat på)? 
 Vad tänker du om funktionen Titta vidare (t.ex. föreslår att man ska titta på 

nästa avsnitt/fortsätta där man pausade)   
 Vad tänker du om funktionen Förslag (rent allmänt, typ längst upp i flöde osv) 

 
Genomgång av SVT Play  

o Vad har du för erfarenhet av SVT Play? 
o Ge en uppgift till informanten att hitta ett program: 

 Du är intresserad av ... och vill hitta något program om det.  
 Prata om hur det gick.  
1. Okej du hittade det direkt. Hur tycker du generellt att kategoriseringen 

fungerar? Brukar det vara såhär?  
2. Okej du hade lite problem att hitta programmet. Hur tycker du generellt att 

kategoriseringen fungerar? Brukar du ha problem att hitta program du söker? 
 Om tid finns: ta ett program och spela till slutet av programmet för att fråga 

vad personen skulle vilja händer när programmet tar slut. (förväntar sig) 
 

o Efter de har testat:  
 Skulle man kunna strukturera på ett annat sätt?  
 Är det några kategorier du saknar?  
 Har du något förslag på en annan typ av kategorisering som är intressant?  
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Bilaga 3. Sammanställning av intervjusvar 

 

Generell information 

 
Ålder 
23 27 30 26 23 31  
 
Kön 
Kvinna (3) K K K 
Man (3) MM M 
 
Sysselsättning 
Student (5)  o o o o o      
Arbetar (1)  o  
Elitidrottare (1)       o 
Jobbar extra (2)     o o 
 
Grad av utbildning 
Ej färdig kandidatexamen (5) o o o o o 
Utbildad skidinstruktör (2)    o o 
YH-utbildning (1)       o 
 
 

Tittarvanor 

 
På vilken/vilka plattformar tittar du på rörlig bild? 
Netflix (4) o o o o 
SVT Play (6) o o o o o o 
DRK (2) o o 
HBO (1)  o  
TV 4 Play (1) o 
Kanal 5 (1) o 
TV3 (1) o     
Dplay (1 o 
  
 
På vilken/vilka enheter tittar du på rörlig bild? 
Laptop enbart (3) o o o 
Laptop + mobil (2) o o 
Mobil + laptop (1) o 
Kopplar datorn till TV (1) o 
 
Hur ofta? 
Så gott som varje dag (5) o o ooo 
Ibland (1)  o 
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Vad ser du? Varför?  
Slappna av/tänka på annat (5) o o o o o     = vill inte ha kognitiv belastning 
Få ny kunskap (4)   o o o o   
Följer serier (4)  o o o o   
Intresse (3)   o o o   
 
Hur väljer du det du ska titta på? 
Startsidan (2)   o o 
Tips från vänner (2)  o o     
Reklam från internet och sociala medier (2) o o 
Humöret avgör (2)  o o 
Hur dagen varit avgör (3)  o o o 
Jag vet alltid innan vad jag ska se (1) o 
Tiden på dagen (1)  o 
 

Brukar du titta själv eller ihop med någon annan/andra? 
Själv (2)   o o 
Oftast själv, ibland med någon (2) o o 
Med sambon (2)  o o 
 

Vilka kategorier tittar du på? 
Drama (2)  o o 
Dokumentär (4) o o o o 
Serier (4)  o o o o o 
Film (1)  o 
Nyheter (1)  o 
Sport (3)  o o o 
Livsstil (2)  o o     
Kunskap (2)  o o 
 

Vad tycker du bäst om? Varför? 
Personifiering (1)   o 
Personifiering, rekommendationer (2)  o o  
När det finns ett bra utbud (1)  o 
När det går lätt att hitta det man vill kolla på (2) o o 
När det är få klick till play (1)  o 
När man kan byta språk på innehållet (1)  o 
Att kunna titta offline (1)   o  
Kontrollen över när, vad och hur mycket man vill se o 
Variationen, mycket att välja på  o 
 

Vad tycker du sämst om? Varför? 
Dålig kategorisering på Netflix (1)   o 
Dålig kategorisering på SVT Play (2)   o o  
Kan inte se allt innehåll utomlands (3)   o o o 
Svårt att hitta om man inte vet vad man vill se på SVT (1)  o  
Svårt att hitta om man inte vet vad man vill se på Netflix (1) o 
Inte relevanta förslag på SVT Play (1)                  o  
När det buffrar och hackar (1)                       o 
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Presentera ett scenario: hur tänker de i det scenariot? (Det målas upp utifrån deras vanligaste 
VoD). Vad är ditt typiska moment med VoD? Vad händer runt omkring dig? 
Efter jobbet (2)  o o 
I soffan/sängen på kvällen (5)       o o o o o     
För att slappna av (5)             o o o o o 
Aldrig slentrianmässigt, alltid aktivt (1) o  
Offline på mobilen på resa (1)        o 
Som sällskap i bakgrunden hemma (1)    o 
Tittar för att umgås och diskutera (2)    o o 
 
 

HMSAM 

 
Uppfattad användarnytta 
 
Vad känner du att du får ut av att titta på streamad video? Vad är syftet för dig? 
Sällskap (2)  o o 
Underhållning (3)         o o o  
Lära sig saker (4)        o o o o 
Slappna av (4)             o o o o     
Samhällsuppdatering (2)     o o  
Bli uppslukad (1)         o 
Att få vara nyfiken         o 
 

Nyfikenhet 
 
Om vi nu pratar om VoD och jag säger “nyfikenhet” – vad säger du då?  
Titta på något man inte är van vid    o  
Lära sig saker (2)                                        o o 
SVT Play skapar nyfikenhet                                  o o     
Stimulera tankegångar                                      o  
Samhällsuppdatering (politik, naturkunskap t.ex)                     o  
Bra om det finns nyfikenhet                                 o  
Testa på olika saker                                       o  
Man kan börja se någonting som ser spännande ut och stänga ner om det inte var bra    o  
Knappast nyfikenhet att scrolla igenom TV-kanaler (1)                    o 
 

Känner du nyfikenhet kring de plattformar du använder idag för videostreaming? På vilket 
sätt/varför inte? 
Ja (4)    o o o o 
Nej (1)                                  o 
Ibland (1)    o 
Att leta efter nya saker är bara tidskrävande (1)          o 
Rekommendationerna måste vara relevanta för mig (1)       o  
Bara från rekommendationer utanför systemet (1)       o  
Netflix är bara underhållning/avkoppling/waste of time (2) o o 
“Mina” rekommendationer gör mig nyfiken (1)            o  
Nyfiken på SVT Play för att man vill lära sig mer (1) o 
Humorprogram gör mig inte nyfiken (1)               o 
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Nöje/glädje 
 
Vi fortfarande pratar om dina vanligaste plattformar och jag säger “nöje” – vad säger du då? 
Får ditt tittande idag dig att känna nöje/glädje? Varför/ varför inte? Vad får dig att känna så? 
Känner nöje (6) o o o o oo 
 

Kontroll 
 
Vad är kontroll i plattformar (som t.ex. SVT Play eller Netflix) för video on demand för dig? 
Vet vad man tittar på (1)                         
Hittar tillbaka (1) 
Ordning och reda (1) 
Relevanta förslag på annat (1) 
Que (1) 
Plattformarna har kontroll över mig genom marknadsföring (1) 
Att ladda inför, följa, och spekulera om en serie med andra vore det roligaste (men då har man inte 
kontroll) (1) 
Jag kan välja själv var, vad och när jag kollar (3)            o o o 
 

Berätta om en gång du har upplevt att du varit i kontroll över ditt tittande? På vilket sätt? 
Varför/varför inte? Kan du tänka på ett specifikt tillfälle? 
Bestämmer över sitt eget tittande (4)     o o o o  
 
 
Kan du komma på någon gång du inte känt att du varit i kontroll?  
När autostarten startar nästa avsnitt (2)    o o  
 

Beteendemässig avsikt att använda 
 
Vad behöver du känna eller uppleva för att tycka att en VoD-plattform är värd att använda 
igen. 
Enkel navigering (4)   o o o o  
Utbudet (3)      o o o  
Teknisk bra kvalité (4) o o oo 
 

Vad krävs för att du ska vilja titta vidare? 
Innehåll (3)  o o o 
Autostarter bidrar (3)    oo o  
Spännande innehåll (2)    o o  
 

Fokuserad fördjupning 
 
Har du någon känt att du blivit uppslukad av videostreaming?  
Ja (6) o o o o o o 
Ja absolut (5)  o o o o o 
 

 
Vad berodde det på? Varför inte, tror du? 
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Serien/filmen/innehållet (4) o o o o 
Cliffhanger (2)             o o  
 

Användarupplevelse 
 
Okej, för att knyta ihop säcken när det kommer till känslor –vad är bra användarupplevelse för 
dig? 
Utbudet (3)  o o o  
Smidigt, enkelt (2) o o  
Teknisk kvalité (2) o o  
 

Hur påverkar videokvalitén din tittarupplevelsen?  
Påverkar mycket (4) o o o o 
Spelar mindre roll (2) o o  
 

Personalisering 
 

Vad tycker du om personliga konton i förhållande till plattformar med VoD? 
Bra om det ger något värde t.ex relevantare rekommendationer + mindre eget sökande (5)      o o o o o  
Bra att hållas inloggad (3)                o o o 
 

Vad tänker du är för- och nackdelar? Varför? 
Fördel: personligare (5)         o o o o o 
Nackdel: om det kostar (2)    oo  
 

Digital nudging 
 

Vad tänker du om funktionen Rekommenderat för dig (t.ex. baserat på vad man kollat på)? 
Bra (4)         o o o o 
 

Vad tänker du om funktionen Titta vidare (t.ex. föreslår att man ska titta på nästa 
avsnitt/fortsätta där man pausade)   
Bra när den minns var man pausade (2)     o o  
 

Vad tänker du om funktionen Förslag 
Bra (6)  o o o o o o            
Bra, vill använda (5)     o o o o o  
 
 

Genomgång av SVT Play  
Vad har du för erfarenhet av SVT Play? 
Mycket erfarenhet (4) o o o o 
Kollar ibland (2) o o  
 



 

X 
 

Du är intresserad av Andra Världskriget och vill hitta något program om det. Hur gör du? 
Söker i sökrutan (6) o o oo o o  
Scrollar i flödet först (3) o o o  
Hittar via kategorierna (2)     oo  
Söker direkt i sökrutan (2)     oo   
 

Du vill se något naturprogram. Var hittar du det? 
Söker bland kategorierna (2) o o  
Söker i sökfältet (1)        o  
 

Hur tycker du generellt att kategoriseringen fungerar? Brukar det vara såhär?  
Lägga till någon form av underkategori (4) o o oo  
Tycker om kategoriseringen (3)         o o o  
För breda kategorier (3)           o o o  
 

Vad förväntar du dig ska hända när programmet tar slut? 
Spela upp nästa avsnitt automatiskt (3) o o o  
Tips på liknande (3)               o o o  
 

Skulle man kunna strukturera på ett annat sätt?  
Med underkategorier (2)         o o  
Serier och Filmer som kategorier (1) o  
 

Är det några kategorier du saknar?  
Smartare sökfunktion för att hitta mer specifikt (2) o o  
Filmer (2)               o o  
Serier (1)                        o  
Dela upp långa program i klipp med logiska namn (1)   o  
 

Har du något förslag på en annan typ av kategorisering som är intressant?  
Underkategorier (3) o o o  
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