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11 core principles 
of successful  
A/B-testing



stay tuned til 
the end…



Det klassiska (& dumma) exemplet

A B



+1200%



Dessa “case” beror ofta på något av följande:

Det behöver du inget 
AB-test för att förstå 

Från skit  
till mindre skit

💩 💩

Att gå från en konverteringsgrad 
på 0.25% till 0.50%

+100% bättre är  
inte alltid av betydelse

💰 💰



Dessa “case” beror ofta på något av följande:

💩 💩

💰 💰

Twyman’s Law -  
“Any figure that looks 
interesting or different 

is usually wrong”



Vad kan vi förvänta oss?

1. Vinnande 
2.Förlorande 
3.Obestämt

Ni kommer att se tre olika utfall:



Antalet vinnande experiment 

Totala antalet experiment
Win rate    =



Vad är en realistisk win rate?

50%0% 100%

30%



Är ett förlorande experiment dåligt?

Det enda dåliga 
experimentet är det  
ni inte lär er 
någonting av



Experiment är insiktsarbete

Insikter



=  ±0



=  ±0



=  ±0



= 💰



Rädda Barnen - 

Stöd oss vs. Ge gåvor



Original



Variation



A/B

Ej signifikant!



Testa inte för litet!



Memira –

 Landningssida



Original



De 6 frågorna en besökare ställer

Relevans Värde

Förtroende Handling

Enkelhet Försäkran

“Har jag kommit till 
rätt ställe?”

“Vad kan jag 
göra nu?”

“What’s in it for 
me?”

“Kan jag lita på 
dom här?”

“Hur svårt kommer 
det att bli?”

“Om jag gör det här 
nu, vad händer om….?”

Öka 
motivation

Minska  
friktion



4 beteendetyper

Logisk

Emotionell

Långsam Snabb

Metodisk Tävlingsinriktad

Humanistisk Spontan

Tack Bryan Eisenberg



Förtroende Urgency 
(spontan)

Testimonial 
(humanistisk)

Utmanande 
(tävlingsinriktad)

Förtroende 

Från message 
mining



Original Variation



Konverteringsgrad (tacksida)

Konverteringsgrad % skillnad
Statistiskt 
signifikant 

resultat

Original 1,0 % – – 

Variation 1,2 % +18 % Ja

98 % statistisk konfidens



+   Vinnande experiment 

-    Vi vet inte vad som gjorde skillnad



Case CMore - 

sportschema



C More - sportschema



C More - sportschema

VS

Månadsabonnemang Årsabonnemang



A - original

+ 62 %    årsabonnemang

- 16 %    månadsabonnemang

B - variation



Key Take Aways

- Ett mycket litet test, lätt att genomföra. 

- Testa där besökare fattar beslut!



Case ICA



Original



Variation



A/B
+10% Transaktioner 
+16% Intäkter



Slutresultat



Minimum Viable Experiment

You don’t have to build 
the feature to test it in 
an experiment!



Testing an a
verage



Shopping on ica



Choose store



Exploration began.. 

recordings and polls
Averages and 

conversion rates

User testing



Why do you need 

my postal code I 

only want to shop 

online!



Why do I have to 

choose a store?
 I 

only want to shop 

online!!!



B Variation



A                vs                B

LOS
T!

LOS
T!



☺😉😀😃 

🙂😚😝☺😉😀 

😃🙂😚😝

😞🤩🧐🤪 

😢😤😨

CR 10% 
Uplift 5% 

Extra conversions: 
500

These guys 
like variation B

These guys 
like variation C

Size of segment 
100 000

CR 10% 
Uplift 12% 

Extra conversions: 
600

Size of segment 
50 000



11 core principles 
of successful  
A/B-testing



7/10 tests 

FAIL!



Don’t look at the competition.  

They don’t know what they 
are doing either!



You don’t test ideas, 
you test hypotheses



It’s all about 
UNDERSTANDING 

your users



Test where 

DECISIONS 
are made!



You’re testing an 

average



Test where there is 
actual impact!



Twyman’s Law -  

“Any figure that looks 
interesting or different 

is usually wrong”



You don’t have to 
build that feature.  

Do an MVE!



Your biggest enemy is spelled 
CONFIRMATION BIAS



Be fearless, 
Go BIG!

(It’s just an experiment)

🚀




