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Abstract 

Nudging is a relatively new phenomenon that has become increasingly popular at both 

corporate and social levels. A nudge can affect people to make better decisions that benefit 

both themselves and society as a whole. Previous research has focused on how nudging 

should be used in physical environments, however, how nudging should be designed digitally 

is comparatively unexplored. As society is becoming more reliant on digital formats, more 

online decisions are taking place and some of the most common decisions online are the ones 

when consumers are choosing groceries. Efficiently designing digital nudging to groceries 

could potentially lead to improved public health and environment. The study therefore aims at 

creating an understanding of how consumers are affected by digital nudging when purchasing 

groceries online. The study also aims at investigating whether the traditional theories of 

nudging can be applied within a digital context. In this study, a qualitative method was used 

with a deductive approach. Data collection has taken place through observations where twelve 

respondents conducted a simulated purchase in a prototype where digital nudging was used. 

In addition, data collection has been carried out with interviews, which enabled an analysis of 

the extent to which digital nudging affected respondents at the time of purchase. 

One of the study’s conclusions is that consumer purchasing behaviour was affected in 12 out 

of 48 cases, in contact with digital nudging when buying groceries online. In these cases, 

digital nudging resulted in consumers were making healthier and more environmentally 

friendly choices. Another conclusion is that the traditional nudging theories can be applied to 

digital environments. However, it is harder to apply digital nudging on groceries, rather than 

other parts of the grocery shopping process, as habits and price perceptions are established 

factors when purchasing groceries. The study is of interest to system designers who develop 

and build IT systems, for the public who get an increased understanding of the impact of 

digital nudging, but also for government agencies such as the Swedish Environmental 

Protection Agency and the Public Health Agency, for an improved environment and public 

health. 

 

Keywords: Digital nudging, nudging, consumer behavior, groceries, online, digitization, 
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Sammanfattning 

Nudging är ett relativt nytt fenomen som blivit allt populärare på både företags- och 

samhällsnivå. En nudge, eller knuff, kan påverka människor till att fatta bättre beslut som 

gynnar dem själva och samhället i stort. Tidigare forskning har haft stort fokus på hur nudging 

bör användas i fysiska miljöer, men hur nudging borde utformas digitalt är förhållandevis 

outforskat. När samhället blir allt mer digitaliserat fattas allt fler beslut på nätet och några av 

de vanligaste besluten som sker där är val av dagligvaror. Att utforma effektiv digital nudging 

på dagligvaror hade potentiellt kunnat leda till en bättre folkhälsa och miljö. Studien syftar 

därför till att skapa en förståelse för hur konsumenter påverkas av digital nudging vid köp av 

dagligvaror online. Studien syftar även till att undersöka huruvida de traditionella teorierna 

inom nudging går att applicera på ett digitalt kontext. I studien användes en kvalitativ metod 

med en deduktiv ansats, där de traditionella teorierna inom nudging har applicerats till en 

digital kontext. Datainsamlingen har skett genom observationer där tolv respondenter 

genomfört ett simulerat köp i en prototyp där digital nudging använts. Vidare har 

datainsamlingen kompletterats med intervjuer för att möjliggöra för en analys, för i vilken 

utsträckning digital nudging påverkat respondenterna vid köpet. 

En slutsats som studien kommit fram till är att konsumenters köpbeteende påverkades i totalt 

12 av 48 fall, i kontakt med digital nudging vid köp av dagligvaror. I dessa fall ledde digital 

nudging till att konsumenterna fattade hälsosammare och miljövänligare val. En annan 

slutsats är att de traditionella teorierna inom nudging går att applicera på digitala miljöer. Det 

är dock svårare att applicera digital nudging på dagligvaror, snarare än andra delar i 

köpprocessen av dagligvaror, då det finns etablerade faktorer som påverkar val av dagligvara, 

såsom vanor och prisuppfattningar. Studien är bland annat av intresse för systemdesigners 

som utformar IT-system, för allmänheten som får en ökad förståelse för digital nudging och 

dess påverkan, men även för statliga myndigheter som Naturskyddsverket och 

Folkhälsomyndigheten för en bättre miljö och folkhälsa. 

 

Nyckelord: Digital nudging, nudging, konsumentbeteende, dagligvaror, online, digitalisering, 

hälsa, miljö 
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1. Inledning 

Det inledande avsnittet ger en förståelse för vad studien avser att undersöka. Avsnittet börjar 

med att presentera bakgrunden till studien samt en problemdiskussion. Därefter presenteras 

studiens syfte och dess forskningsfråga.  

 

1.1 Bakgrund 

En kommun i Danmark minskar nedskräpningen med 46 procent, en svensk hotellkedja 

minskar matsvinnet med 20 procent och spillet kring pissoarerna på Schiphols flygplats 

minskar med 80 procent (Kristola, 2014). Vad har dessa framgångar gemensamt? Jo, alla har 

använt nudging för att ändra mänskligt beteende.  

 

En nudge, eller en knuff, innebär att man genom att arrangera en valsituation kan förändra 

människors beteende och knuffa dem till att fatta bättre beslut (Thaler & Sunstein, 2008). Ett 

bättre beslut är något som utifrån ett normativt perspektiv anses vara ett mer gynnsamt val för 

individ och samhälle, utan att ta bort individens frihet till sitt eget val (ibid.). Kommunen i 

Danmark använde gröna fotsteg som en nudge, dessa ledde upp till stadens papperskorgar 

vilket motiverade medborgarna till att slänga skräpet där istället för på marken (Kristola, 

2014). Hotellkedjan bytte tallrikarna till en mindre storlek vilket resulterade i att gästerna 

fortfarande kunde fylla sin tallrik och samtidigt äta sig mätta, vilket ledde till att de inte 

behövde slänga mat i samma utsträckning. På Schipols flygplats placerades en bild av en 

fluga i pissoarerna vilket minskade spillet på golvet då herrarna istället försökte träffa flugan 

(ibid.).  

 

Mannen bakom uttrycket nudging, Richard Thaler, vann 2017 nobelpris för sina bidrag inom 

beteendeekonomin (Nobelprize, 2017). Schellings (1968) tidiga forskning inom 

beteendeekonomin har haft en stor betydelse för ämnet och lagt grunden för flera nutida 

forskare (Cialdini, 2009; Kahneman, 2011; Thaler & Sunstein, 2008). Beteendeekonomi, som 

innehåller starka influenser av psykologi och andra samhällsvetenskaper, uppstod som 

reaktion mot de nationalekonomiska teorierna som flera forskare kritiserade (Thaler, 2016). 

En av grundförutsättningarna inom nationalekonomin är Homo Economicus, där människan 

ses som en fiktiv varelse som fattar beslut utifrån ett nyttomaximerande perspektiv. Enligt 
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nationalekonomins regler väljer därför en familj att köpa varor efter bästa möjliga 

kombination som de har råd med (ibid.). Thaler och Sunstein (2008) beskriver i motsats till 

detta människan som irrationell i en beslutsfattarprocess och hävdar att intryck från 

omgivningen har en stor påverkan i beslutsmomentet. De presenterar nudging som ett sätt för 

att systematiskt påverka individer till att fatta ett bättre beslut genom att göra små ändringar i 

hur information presenteras (ibid.).  

 

Nudging har kritiserats av såväl akademiker som publika kommentatorer vilka ifrågasätter 

vem som har rätten att avgöra vad som är ett bättre beslut (Hansen & Jespersen, 2013). 

Kritiker har hävdat att nudging förser aktörer med verktyg som kan gynna dem själva (ibid.) 

och vissa likställer nudging med manipulation (Thaler, 2016). Thaler och Sunstein (2008) 

hävdar dock att nudging ska försätta individer i en position som anses vara ett bättre alternativ 

av dem själva och samhället i stort, genom exempelvis hälsosammare och miljövänligare val, 

och det är denna typ av nudging som ligger till grund för denna studie.  

 

Just miljöfrågan är något som engagerat en hel värld under de senaste årtiondena (Thaler & 

Sunstein, 2008). Detta märks inte minst inom den svenska dagligvaruhandeln där 

konsumenterna blivit alltmer benägna att köpa hälsosamt och ekologiskt (Visma, 2015). En 

annan trend som genomsyrat dagligvaruhandeln är digitaliseringen och under 2015 växte 

livsmedelshandeln på nätet med 39 procent (Svensk Digital Handel, 2016). Detta beror till 

stor del på den yngre generationen som vuxit upp med digitala enheter, men även det faktum 

att många upplever onlineköp som mer tidssparande i jämförelse med köp i fysiska butiker 

(Visma, 2005). De digitala förändringarna inom dagligvaruhandeln ställer nya krav på hur 

nudging utformas för att fortsatt knuffa konsumenterna till bättre val utifrån hälso- och 

miljösynpunkt. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Nudging används idag både på företagsnivå och samhällsnivå, exempelvis inom det brittiska 

parlamentet (Behavioural Insights Team, u.å.). Idag har omkring 50 länder särskilda enheter 

som arbetar med beteendeekonomi, och även Världsbanken och EU-kommissionen arbetar 

med nudging (Mattsson, 2017). Ansträngningarna börjar även synas inom de svenska 

samhällsinstitutionerna där bland annat Naturvårdsverket lagt pengar på beteendeekonomisk 
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forskning (ibid.). Men trots att nudging blir allt vanligare så har det främst testats i praktiska 

miljöer, fastän många val idag sker digitalt (Weinmann, Schneider & Brocke, 2016). 

Forskningen kring hur nudging bör se ut digitalt är fortfarande i ett tidigt stadie och enligt 

Weinmann, Schneider och Brocke (2016) kommer digital nudging att bli betydande för 

framtidens forskning inom IT-system, särskilt utifrån ett designperspektiv. Den som designar 

och utformar en valsituation eller indirekt påverkar andras val, kallar Thaler och Sunstein 

(2008) för beslutsarkitekt. Genom att designa användarvänliga miljöer kan beslutarkitekten 

bidra till en bättre livskvalitet för människor. Beslutsarkitekternas påverkan kan inte undvikas 

och som beslutsarkitekt måste man bestämma hur man ska designa beslutmiljön, vilka nudgar 

som ska finnas och hur tydliga nudgarna ska vara (ibid.). Digital nudging bör inte ske 

slumpmässigt eller generera oavsiktliga effekter, utan ska syfta till att hjälpa konsumenten till 

att göra ett bättre val (Weinmann, Schneider & Brocke, 2016). 

 

Att förstå digital nudging, och hur detta kan användas för att på ett effektivt sätt bidra till en 

bättre folkhälsa och minskad påverkan på miljön, är nu av största vikt (Weinmann, Schneider 

& Brocke, 2016), inte minst inom dagligvaruhandeln, där försäljningen på nätet är under 

ständig tillväxt (Svensk Digital Handel, 2016). Forskningen som berör just digital nudging 

inom dagligvaruhandeln är relativt outforskad. Enligt Thøgersen och Ölander (2006) sker köp 

av dagligvaror ofta rutinmässigt och konsumenter tenderar att ha ett redan etablerat 

köpbeteende. Eftersom dagligvaror är något som konsumenter köper ofta kan effektiv 

nudging få en stor påverkan på samhället i stort, vilket gör detta till ett intressant område att 

studera. Hur ska man då bära sig åt för att lyckas med digital nudging? Går det att använda 

redan etablerade teorier som man använder vid traditionell nudging, i en digital miljö? Svaret 

på dessa frågor kommer ha stor betydelse för hur digital nudging kommer utvecklas framöver.  

 

1.3 Syfte  

Studien syftar till att skapa en förståelse för hur konsumenter påverkas av digital nudging vid 

köp av dagligvaror online. Studien syftar även till att skapa en ökad förståelse för huruvida 

traditionella teorier inom nudging går att appliceras på digitala miljöer. Studien är till stor 

fördel för systemdesigners som ägnar sig åt digitala gränssnitt där kontakt med konsumenter 

sker. Den är även av intresse för allmänheten för att skapa en större medvetenhet kring vad 

digital nudging är och om det kan påverka deras konsumentbeteende. På en aggregerad nivå 
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kan denna studie vara intressant för statliga myndigheter såsom Folkhälsomyndigheten och 

Naturvårdsverket, som kan få en fingervisning om ifall digital nudging kan bidra till en bättre 

folkhälsa och miljö. 

1.4 Forskningsfråga 

Hur påverkas konsumentbeteende vid köp av dagligvaror i kontakt med digital nudging? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 
 

2. Teori 

I följande avsnitt presenteras de teorier som legat till grund för studien. Inledningsvis 

presenteras teorier inom begreppet nudging som anpassats till studiens syfte. Avsnittet 

avslutas genom att presentera andra faktorer som används för att förklara köpbeteende hos 

konsumenter, utanför begreppet nudging.  

 

2.1 Synliggöra gynnsamma alternativ 

Frihetlig paternalism är grundstommen inom nudging och består av två olika perspektiv kring 

mänskligt beslutsfattande; libertarianism och paternalism (Thaler & Sunstein, 2008). Det 

libertarianska, eller frihetliga, perspektivet förespråkar att människan ska ha friheten att göra 

vad den vill och att det ska finnas en möjlighet att välja bort oönskade alternativ i en 

valsituation. Paternalismen argumenterar istället för att det är okej att influera personers 

beteende och leda dem till de alternativ som anses bättre, genom att dölja alternativa 

valmöjligheter (ibid.). Forskning och sociala experiment har visat att människor ofta tenderar 

att fatta dåliga beslut, vilket enligt ett paternalistiskt synsätt aldrig hade skett om de varit 

uppmärksamma och fått fullständig information (ibid.).  

 

Inom frihetlig paternalism framställs en svagare version av paternalism där människor tillåts 

att fatta egna beslut, men där de mer gynnsamma alternativen synliggörs i större utsträckning 

(Thaler & Sunstein, 2008). Konsumenten blir alltså varken tvingad eller utsatt för att fatta ett 

svårare beslut, istället får konsumenten en liten knuff till det alternativ som anses som mer 

gynnsamt (ibid.). Detta är det fundamentala syftet med nudging, där beslutsarkitekturen 

enbart ska styra konsumenten i en bättre riktning utan att ta bort eller förbjuda alternativa 

lösningar. Den gyllene regeln inom frihetlig paternalism är att erbjuda nudgar som är mest 

sannolika att hjälpa och minst sannolika att orsaka skada för konsumenten (ibid.). I fysiska 

butiker har detta exempelvis gjorts genom att gröna fotspår lett fram till ekologiska varor med 

syfte att leda konsumenter till ett mer hållbart köp. I denna studie har forskarna anpassat 

denna teori till en digital miljö, där man bland annat lagt gröna fotspår omkring de 

dagligvaror som är ekologiska. 
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2.2 Sociala bevis 

Cialdini (2009) beskriver hur människan ofta studerar omgivningen för att avgöra vad som 

anses som ett korrekt beteende i en viss situation. Att kopiera omgivningens beteende 

fungerar generellt sätt bra och människor gör i regel färre fel när de agerar i enlighet med 

sociala bevis än när de agerar på motsatt vis, vilket också är styrkan med denna princip. Detta 

gör att människor ofta förlitar sig på de sociala bevis som finns och skapar mentala genvägar 

för att avgöra hur man ska bete sig i olika situationer Nudging som anspelar på sociala bevis 

kan därför bli kraftfulla verktyg för att påverka konsumenten vid ett inköp (ibid.). I denna 

studie har forskarna använt teorin om sociala bevis, genom att märka närproducerade varor 

med en skylt som påvisar att andra konsumenter rekommenderar varan. 

 

2.3 Två system för mänskligt beteende 

Kahneman (2011) delar upp människans hjärna i två system, där system 1 representerar det 

snabba och automatiska tänkandet och system 2 det långsamma och reflektiva. System 1 

fungerar per automatik utifrån människans instinkter såsom intuitioner, avsikter och känslor. 

Här handlar människan med liten eller ingen ansträngning alls och utan medveten kontroll 

(ibid.). System 2 träder i kraft när det krävs vidare ansträngning eller större uppmärksamhet 

kring det som människan utsätts för (ibid.). System 2 kännetecknas av kontroll, koncentration 

och medvetna val vilket aktiveras när System 1 stöter på problem och behöver en djupare 

bearbetning för att kunna lösa en uppgift (ibid.). När System 1 skickar förslag som behöver 

vidare bearbetning till System 2 accepteras dessa oftast direkt. Detta gör att människan ofta 

litar på sina intryck och ingivelser, vilka för det mesta är korrekt tolkade (ibid.). Vid inköp av 

en vara agerar en konsument utifrån system 1 eller 2 beroende på hur komplext köpet upplevs 

av konsumenten i fråga. Utifrån denna teori anser forskarna till denna studie att system 1 eller 

2 aktiveras hos konsumenten beroende på hur den digitala nudgen utformas. 

 

2.4 Förvalda alternativ 

Status quo bias är ett fenomen som påvisar att människan ofta behåller standardalternativ i en 

valsituation, trots att alternativet inte nödvändigtvis är något som annars hade valts (Thaler & 

Sunstein, 2008). Ett exempel kan vara att företag värvar många nya medlemmar genom att 
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alternativet för prenumeration av nyhetsbrev är förvalt som standard. Att standardalternativ är 

så pass effektiva handlar främst om brist på uppmärksamhet hos människan, eller att personen 

i fråga inte har någon tydlig preferens gällande de olika alternativen (ibid.). Människan gör 

ofta val efter minsta möjliga motstånd för att slippa vidare handling, vilket gör 

standardalternativ till ytterst kraftfulla nudgar som kan användas för att påverka konsumenter 

till ett visst beslut. Om ett företag exempelvis anser att ett visst alternativ ger ett mer 

gynnsamt utfall kan de som beslutarkitekter influera konsumenten genom att sätta detta 

alternativ som standard (ibid.). 

 

2.5 Miljövänliga alternativ 

Konsumenter har idag blivit mer måna om miljön och allt fler konsumenter köper idag 

grönare alternativ (Brochado, Teiga & Oliveira-Brochado, 2017). Enligt Brochado, Teiga och 

Oliveira-Brochado (2017) gäller det att kommunicera ut värdet av de miljövänligare 

alternativen på ett tydligt sätt för konsumenten. Thaler och Sunstein (2008) redogör för att 

människor har bäst förutsättningar att lära sig något om de får en tydlig och direkt feedback 

kring effekterna av deras handlingar (ibid.). Vidare beskriver de att brist på feedback till stor 

del bidrar till miljöproblem eftersom människor inte förstår de miljömässiga konsekvenserna 

av sina val. När feedback inte fungerar kan konsumenten gynnas av en nudge (ibid.). Vid ett 

digitalt köp av dagligvaror skulle feedback kunna ges kring hur ett alternativ faktiskt bidrar 

till en bättre miljö för att ge konsumenten förståelse för konsekvenserna av deras val. Thaler 

och Sunstein (2008) beskriver hur dagens miljöproblem kan ses som ett resultat av en global 

beslutsarkitektur där beslut som fattats från bland annat konsumenter och företag spelat roll. 

 

 

2.6 Faktorer som påverkar konsumentbeteende 

2.6.1 Vanor 

Det finns många faktorer som ligger till grund för att konsumenter köper en viss produkt, där 

vanor är en av de faktorer som har stor påverkan (Ottar Olsen, Alina Tudoran, Brunsø & 

Verbeke, 2013). Forskning har uppmärksammat att konsumenters tidigare vanor är en av de 

viktigaste strukturerna inom konsumentbeteende. Vanor kan förklaras som rutinbeteenden 

som blivit så pass inrotade att konsumenten under stabila förhållanden agerar per automatik 
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och med minimal fokusering (ibid.). Enligt Thøgersen & Ölander (2006) är dessa vanor starkt 

inbitna och utvecklas bland annat genom ett upprepande beteende. Om konsumenten inte ser 

någon lönsam effekt av ett val kommer denne troligtvis agera enligt redan etablerade 

köpmönster (ibid.). Dagligvaror har därför stor potential att uppfylla kraven för vana, 

eftersom dagligvaruinköp är vanligt förekommande. För konsumenter som inte är vana att 

köpa ekologiska livsmedel prioriteras dessa ofta bort till följd av konsumentens tidigare 

inköpsrutiner och det gäller att motivera konsumenter att ompröva sitt beteende (ibid.). 

 

2.6.2 Pris 

Pris är också en viktig faktor som ligger till grund för varför en konsument köper en viss vara 

(Baines, Fill & Rosengren, 2017). Prisuppfattningar hos konsumenter påverkas av bland annat 

tidigare kunskap och erfarenheter, vilket gör att konsumenter gör en bedömning så snart de 

ser ett pris och påverkas bland annat av referenspriser, varumärkes- och produktkännedom 

(ibid.). Det är prisuppfattningen som påverkar konsumenters vilja att betala för en produkt. 

Viljan att betala influeras av bland annat vad som uppfattas som ett rättvist pris, hur ofta man 

kommer köpa en vara och prispresentation, alltså hur priset presenteras kan påverka en 

konsuments vilja att köpa en vara (ibid.). Faktiskt köpbeteende ser annorlunda ut om det sker 

på webben istället för i butik, detta beror delvis på att konsumenten har större förutsättningar 

för att jämföra olika varor online (ibid.).  

 

2.6.3 Produktkategorisering 

Hur konsumenter fattar beslut varierar beroende på vilken typ av produkt som ska 

införskaffas, det kan bland annat bero på att olika produkter anses som mer och mindre 

viktiga i konsumentens ögon (Sheth, Garrett & Gardner, 1988). Dagligvaror är varor där 

konsumenten inte ser någon betydande risk vid köpet och det innebär en relativt liten 

ansträngning gällande identifiering och utvärdering av olika köpalternativ. För dagligvaror 

innebär detta att konsumenten inte lägger någon större tid för köpet (ibid.).  
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3. Metod  

I följande kapitel presenteras forskarnas metodval och tillvägagångssätt för den 

datainsamling som gjorts för att besvara studiens forskningsfråga. Som utgångspunkt för 

genomförandet har de teorier och begrepp som presenterats i teoriavsnittet använts.  

 

3.1 Forskningsstrategi och forskningsdesign 

Forskningsstrategin som bedrivits är av kvalitativ karaktär, vilket leder till ett mindre insamlat 

material jämfört med kvantitativa metoder, men som istället kan leda till djupare analyser 

(Rienecker & Stray Jörgensen, 2014). Forskarna till denna studie strävade efter att nå en 

förståelse för konsumenternas agerande och tankar, vilket gjorde en kvalitativ 

forskningsstrategi passande. Eftersom forskarna till studien varit delaktiga i insamling och 

tolkning av data är studien subjektiv och enligt Rienecker och Stray Jörgensen (2014) är det 

sådan subjektivitet som kan möjliggöra för djupare insikter.  

 

De metoder som använts i denna studie är observationer och intervjuer. Varje respondent har 

inledningsvis genomfört ett simulerat köp i en prototyp som forskarna studerat genom en 

deltagande observation, och därefter genomfördes en semistrukturerad intervju som 

behandlade det nyss genomförda köpet. Den forskningsdesign som använts är 

tvärsnittsdesign, vilket innebär att data samlats in vid ett nedslag, detta gäller både för 

observationen och intervjun (Bryman & Bell, 2017). Varför tvärsnittsdesign valdes som 

forskningsdesign är för att forskarna till studien endast varit intresserade av hur det ser ut idag 

och inte hur förhållandet kommer att förändras över tid. 

 

3.2 Forskningsansats 

Forskningen har bedrivits med ett deduktivt synsätt, vilket innebär att forskningsdesignen och 

insamlingen av data har styrts utifrån teorin (Bryman & Bell, 2017). Forskarna till studien har 

inte varit intresserade av att ta fram en egen teori av hur ett fenomen ser ut, utan har istället 

applicerat befintliga teorier inom nudging på ett hittills relativt outforskat område. Här blev 

det deduktiva angreppssättet ett självklart val då det möjliggör för detta. En problematik som 

kan uppstå till följd av den deduktiva metoden är enligt Bryman och Bell (2017) att 

relevansen i en uppsättning av data som rör teorin kan förstås först efter att datainsamlingen 
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genomförts. För att hantera detta har forskarna tidigt djupdykt i teorin för att på så sätt öka 

chanserna till att finna vad som kunde vara relevant för datainsamlingen.  

 

3.4 Datainsamling 

3.4.1 Forskningsmetod  

3.4.1.1 Metodtriangulering 

Arbetet har skett med hjälp av metodtriangulering, vilket innebär att mer än en metod använts 

för insamling av data (Bryman & Bell, 2017). Detta har varit fördelaktigt i denna studie 

eftersom det som observerades senare kunde kontrolleras med hjälp av intervjufrågor i den 

semistrukturerade intervjun. Om studien endast hade använt observation för datainsamlingen 

hade det kunnat leda till att forskarna missat viktig data om varför konsumenten valt en vara 

framför en annan. Om studien istället endast använt semistrukturerade intervjuer hade det 

funnits en risk för att respondenterna beskrivit hur de agerar vid ett köp, men att detta 

beteende inte stämmer överens med hur de faktiskt agerar i verkligheten. Fördelen med 

metodtriangulering är alltså att begränsningarna i en metod undviks med hjälp av en annan 

metod för att kontrollera resultaten (ibid.).  

 

3.4.1.2 Deltagande observation 

Deltagande observationer är en metod där forskarna engagerar sig i en social miljö och 

försöker skapa en bild av hur individerna i denna miljö uppför sig (Bryman och Bell, 2017). 

Eftersom forskarna till denna studie varit intresserade av att skapa sig en förståelse för hur 

konsumentbeteende påverkas av digital nudging passade därför denna metod bra. Vidare såg 

forskarna stora fördelar med att använda just deltagande observationer eftersom detta 

möjliggjorde för en dialog mellan forskarna och respondenterna om det exempelvis skulle 

uppstå några frågetecken kring prototypens utformning eller användning.  

 

Vid observation kan en reaktiv mätningseffekt uppstå, vilket innebär att resultaten att en 

undersökning kan påverkas negativt då respondenterna är medvetna om att de deltar i en 

observation (Bryman & Bell, 2017). Det kan bland annat ske genom en så kallad rolleffekt, 

där respondenterna letar efter ledtrådar och antydningar om hur de förväntas bete sig under en 

observation (ibid.). För att minska den reaktiva mätningseffekten fick respondenterna endast 

information om att det var konsumentbeteende som skulle studeras, inte digital nudging. Detta 
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var ett medvetet val från forskarnas sida eftersom denna information skulle kunnat påverka 

resultatet av studien.  

 

3.4.1.3 Semistrukturerade intervjuer 

Den andra metoden som användes för datainsamlingen var semistrukturerade intervjuer, en 

metod som forskarna ansåg vara passande för att få intervjuerna mer levande och flexibla. 

Forskarna såg ett stort värde i de fördelar som Bryman och Bell (2017) beskriver, där denna 

typ av intervju möjliggör för följdfrågor, ändrad ordningsföljd och anpassade frågor för varje 

respondent. I denna studie anpassades frågorna utifrån hur observationen sett ut, vilket 

skapade ett stort värde för studiens resultat då respondenterna ofta tog upp nya perspektiv som 

forskarna annars hade kunnat missa. Bryman och Bell (2017) beskriver att kvalitativa 

intervjuer, där semistrukturerade intervjuer ingår, har fokus på den intervjuades ståndpunkter 

och uppfattningar. Forskarna anser att de genom denna metod uppnått en större förståelse för 

vad respondenterna såg som viktigt och relevant, något som Bryman och Bell (2017) menar är 

det man strävar efter inom kvalitativa intervjuer. 

3.4.2 Utformning av prototyp 

För att tolka respondenternas beteende vid kontakt med digital nudging tog forskarna fram en 

prototyp av en hemsida för dagligvaror, med hjälp av verktyget Proto.io.1 Prototypen var en 

high fidelity prototyp, vilket innebär att den var interaktiv och möjliggjorde för att 

respondenten kunde navigera sig fram på egen hand (Pernice, 2016). I prototypen kunde 

respondenten lägga olika typer av matvaror i varukorgen, bidra med pengar till välgörenhet, 

prenumerera på nyhetsbrev, välja leveranstid samt genomföra köpet. Forskarna valde att göra 

fyra olika varor interaktiva, vilka var äpple, banan, köttfärs och falukorv. Varför just dessa 

fyra varor valdes var för att forskarna ansåg att dessa varor var relativt vanliga att köpa och att 

fler än fyra produkter hade lett till en utdragen process för utformandet av prototypen. Av de 

fyra produkterna var endast bananerna och köttfärsen märkta med digital nuding. De 

produkter som inte var nudgade var inte intressanta för studiens resultat, men forskarna ansåg 

att om respondenterna endast skulle köpa nudgade produkter hade det blivit alltför tydligt att 

det var nudging som avsågs att studeras.  

För att ta fram prototypen skisserade forskarna pappersprototyper för att få en överblick över 

vilka sidor som prototypen skulle innehålla. Prototypen baserades på dagligvarubutiken 

                                                           
1 https://proto.io/ 
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Mathem.se2 där forskarna tog skärmdumpar från hemsidan som sedan manipulerats med 

digital nudging. Forskarna tog fram fyra digitala nudgar som syftade till att vägleda 

konsumenten till ett bättre val, med teorierna inom nudging som utgångspunkt. Den första 

nudgen var gröna fotspår, som anspelade på teorin om frihetlig paternalism, för att visa att en 

produkt var ekologisk, vilket visas i Bild 1. 

 

 

Bild 1. Visar utbudet av bananer, där de längst till vänster är nudgade. 

 

Nästa nudge anspelade på teorin om sociala bevis och här användes en skylt för att tydliggöra 

att andra rekommenderat varan, se bild 2. Denna nudge applicerades på närproducerade varor. 

  

 

Bild 2. Visar utbudet av köttfärs, där alternativet längst till höger är nudgad. 

 

                                                           
2 https://www.mathem.se/ 
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Nästa nudge anspelade även den på teorin frihetlig paternalism och här var nudgen en grön 

bil, se Bild 3. Den gröna bilen indikerade att det redan skedde leverans i konsumentens 

område vid denna tidpunkt, vilket således var ett miljövänligare alternativ.  

 

 

Bild 3. Visar de olika leveranstiderna, där den gröna bilen (19:00) är nudgad. En beskrivning 

högst upp till höger tydliggör att den gröna bilen är bättre för miljön. 

 

I enlighet med teorin status quo bias presenterades den sista nudgen i form av ett förvalt 

alternativ för att bidra med pengar till Naturskyddsföreningen, se Bild 4.  

 

Bild 4. Visar kassasidan, där ett förvalt alternativ om bidrag till Naturskyddsföreningen är 

nudgad. 
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3.4.3 Utformning av intervjuguide 

En intervjuguide användes under såväl de deltagande observationerna som de 

semistrukturerade intervjuerna, där forskarna hade punktat upp förhållandevis specifika frågor 

som skulle beröras (se Bilaga 1, Intervjuguide). Studiens syfte och teori var i fokus vid 

utformandet av intervjuguiden, eftersom det var av största vikt att informationen från 

respondenterna skulle kunna ligga till grund för att besvara forskningsfrågan. Det var även 

viktigt att frågorna och informationen i intervjuguiden var enkla att förstå, för att undvika 

missförstånd och således eventuellt missvisande svar från respondenternas sida.  

Intervjuguiden inleds med frågor kring respondenternas bakgrund såsom namn, ålder och 

sysselsättning. Dessa frågor skulle ställas för att möjliggöra för en komplett urvalslista. 

Vidare skulle respondenterna genomföra köpet i prototypen och bli informerade om att tänka 

högt kring sina val. Om de inte beskrev ett steg tillräckligt noggrant finns uppföljningsfrågor 

med i intervjuguiden. Dessa frågor beskriver Bryman och Bell (2017) att man använder för att 

få respondenterna att utveckla sina svar. 

Efter observationen skulle intervjun inledas och intervjuguiden innehåller en inledande fråga 

där respondenterna ombeds att beskriva vad de normalt brukar tänka på vid köp av en viss 

dagligvara. Syftet med denna fråga är att undersöka om det som respondenten beskriver 

stämmer överens med det just uppvisade beteendet i det simulerade köpet. Detta följs av några 

uppföljande frågor där syftet är att respondenterna återigen ska utveckla svaret på ovan fråga. 

I intervjuguiden följer sedan några direkta frågor, exempelvis; “Brukar du titta efter pris, 

märke, ekologiska varor eller något annat när du köper en vara?“. Denna typ av fråga skulle 

endast användas om respondenten inte hade besvarat detta vid de tidigare frågorna. Bryman 

och Bell (2017) beskriver att direkta frågor kan styra respondenterna i en viss riktning, vilket 

gjort att denna fråga ställs efter de inledande och uppföljande frågorna. 

 

Vidare följer uppföljande frågor som skulle ställas om något missats under observationen, 

exempelvis varför respondenterna valt att agera på ett visst sätt. Dessa följs av indirekta 

frågor om de digitala nudgarna, såsom; “Vad tänkte du när du såg de gröna fotspåren?”. 

Syftet med dessa är att få en förståelse för om respondenterna hade sett nudgarna, om de 

förstod vad de innebar och deras inställning till dem. Dessa frågor ställs först mot slutet av 

intervjun eftersom forskarna inte ville att respondenterna skulle styras till att tala om nudgarna 

utan att det snarare skulle ske på eget bevåg.  
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3.4.4 Urval 

Urvalet av respondenter skedde utifrån två premisser med hänsyn till studiens syfte; 

respondenterna skulle vara vana att handla dagligvaror och de skulle obehindrat kunna 

hantera en dator. Dessa krav sattes eftersom forskarna ansåg att det var viktigt att 

respondenterna skulle agera på liknande sätt i studien mot vad de gör när de genomför köp av 

dagligvaror i verkligheten. Kravet för datavana berodde på att forskarna skulle använda en 

prototyp under observationen och det var därför viktigt att personen hade en grundläggande 

förståelse för hur en hemsida fungerar. Respondenterna som var en del i forskningen valdes 

med hjälp av ett icke-slumpmässigt bekvämlighetsurval, vilket innebär att de valdes medvetet 

och att det var personer forskarna hade i sin närhet (Bryman & Bell, 2017). Trots att urvalet 

varit ett icke-slumpmässigt bekvämlighetsurval var samtliga respondenter av stort värde för 

studien och de resultat som studien har lett fram till hade inte varit av större värde för studiens 

resultat om forskarna bedrivit en annan typ av urvalsmetod. I Tabell 1 finns en 

sammanställning över de respondenter som deltagit vid insamling av data.  

 

Namn Ålder Kön Huvudsysselsättning Tid för intervju 

Respondent 1 21 år Man Studerande 12/4 kl 10.00 

Respondent 2 27 år Kvinna Butiksbiträde 12/4 kl 11.00 

Respondent 3 22 år Kvinna Marknadsassistent 15/4 kl 10.00 

Respondent 4 26 år Kvinna Mammaledig 17/4 kl 12.30 

Respondent 5 21 år Kvinna Studerande 17/4 kl 13.00 

Respondent 6 25 år Kvinna Studerande 18/4 kl 10.00 

Respondent 7 23 år Kvinna Studerande 20/4 kl 10.00 

Respondent 8 24 år Man Studerande 20/4 kl 09.30 

Respondent 9 60 år Man IT-Chef 22/4 kl 14.00 

Respondent 10 30 år Man Byggnadsinspektör 23/4 kl 17.00 

Respondent 11 26 år Kvinna Rekryterare 24/4 kl 12.00 

Respondent 12 22 år Man Studerande 26/4 kl 10.30 

 

Tabell 1. De medverkande respondenterna för studien. 
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3.4.5 Pilotstudie 

En pilotstudie genomfördes för att säkerställa att prototypen var enkel att använda och hade 

känslan av en riktig hemsida samt att intervjuguiden innehöll relevanta frågor. Pilotstudien 

genomfördes den 10 april med tre respondenter som uppfyllde premisserna för urvalet. Under 

genomförandet av pilotstudien identifierades flera förbättringsområden. En åtgärd som 

vidtogs var att priserna i prototypen justerades till en mer trovärdig karaktär, där exempelvis 

priset för ekologiska varor ändrades till något dyrare än icke-ekologiska varor. En annan 

åtgärd var att frågorna i intervjuguiden flyttades om så att det blev ett bättre flyt i intervjun.  

 

Bryman och Bell (2017) beskriver att en pilotstudie kan ge forskarna vana och säkerhet 

gällande hur man ställer frågor och hur instrumenten ska användas. Detta är något som 

forskarna till denna studie erfarit och tack vare pilotstudien blev både observationerna och 

intervjuerna av bättre kvalitet utifrån feedback som getts från respondenterna, men även 

utifrån de insikter som forskarna själva fått. 

3.4.6 Genomförande av datainsamling 

Observationerna och intervjuerna genomfördes mellan 12-26 april på olika platser och i olika 

miljöer, bland annat avskilda konferensrum och vardagsrum. Vad som är genomgående är att 

samtliga observationer och intervjuer genomfördes i ett lugnt och avskilt utrymme där endast 

forskarna och respondenten befann sig. Detta gjordes dels för att respondenten inte skulle bli 

distraherad eller känna sig iakttagen av omgivningen, men även för att ljudupptagningen 

skulle hålla en så bra kvalitet som möjligt för att underlätta vid transkriberingen. Samtliga 

observationer och intervjuer genomfördes under omkring 15-20 minuter. Forskarna planerade 

in intervjuerna olika dagar och tider för att tillåta tid för reflektion och för att göra justeringar 

och förbättringar inför varje intervju. För att tydliggöra hur varje observation och intervju  

gick till har forskarna tagit fram en figur, Figur 1, för att visa tillvägagångssättet.  
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Figur 1. Tillvägagångssätt för datainsamling (Egen figur). 

 

Inledningsvis beskrev forskarna syftet med studien samt att observationen och intervjun avsåg 

att studera konsumentbeteende. Respondenterna fick besvara några bakgrundsfrågor om sig 

själva, och fick även en del praktisk information som rörde längden för intervjun, att 

inspelning skulle ske och att deras namn inte skulle finnas med i studien. Efter de inledande 

frågorna blev respondenterna försedda med en dator för att genomföra det simulerade köpet, 

och fick instruktion om de fyra varor som skulle köpas. Efter det simulerade köpet gjordes 

den semistrukturerade intervjun. När forskarna ansåg att de fått tillräcklig information 

avslöjades det verkliga syftet med undersökningen, digital nudging, och forskarna gick 

därefter igenom prototypen igen för att visa vilka de digitala nudgarna var. Efter intervjuerna 

pratade forskarna igenom hur de hade upplevt intervjun, vad de kunde förbättra till nästa gång 

samt hur respondenten hade upplevts. De insikter som forskarna ansåg särskilt viktiga skrevs 

ner och användes senare i sammanställningen av datainsamlingen. 

3.4.7 Sammanställning av datainsamling 

Den data som samlats in består av tolv ljud- och videoklipp från respektive observation och 

intervju. När samtliga observationer och intervjuer genomförts, transkriberades och 

sammanställdes dessa av forskarna. Här påbörjades sedan arbetet med analysen där forskarna 

letade efter olika mönster och teman, där även forskarnas egna reflektioner av varje 
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observation och intervju lade grund för analysen. Forskarna gick sedan gemensamt igenom 

allt insamlat material för att säkerställa att deras uppfattningar överensstämde sinsemellan. 

 

3.5 Trovärdighet 

Trots att studien undersöker ett relativt outforskat område, används etablerade begrepp som 

finns inom teorin om nudging. Detta skapar en trovärdighet mellan den empiri som studien 

samlat in och den teori som forskningen utgått från. Bryman & Bell (2017) beskriver att 

trovärdighet kan delas upp i fyra underrubriker; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 

konfirmering, där vartdera begrepp kommer diskuteras under respektive underrubrik.   

3.9.1 Tillförlitlighet 

En utmaning som kvalitativa intervjuer medför är att stärka och konfirmera resultaten från 

empirin, eftersom det är omöjligt att helt sätta sig in i respondenternas tankeprocess (Bryman 

& Bell, 2017). För att reducera risken för detta fick samtliga respondenter chans att läsa 

igenom de transkriberade intervjuerna samt den analys som genomförts. Detta för att 

säkerställa att tolkningen som gjorts i denna studie överensstämmer med respondenternas 

upplevelser. Detta kallas för respondentvalidering och är ett sätt för att öka tillförlitligheten i 

de resultat som studien kommit fram till (ibid.). Användandet av metodtriangulering har också 

lett till en större tillförlitlighet av resultaten eftersom flera metoder leder till en ökad förståelse 

av det som studerats (ibid.).  

 

3.9.2 Överförbarhet 

Resultaten av studien har transkriberats och forskarna har försökt nå en så kallad thick 

description, eller fyllig redogörelse, som ska beskriva de detaljer som ingår i en kultur och 

som ger andra personer möjlighet att själva bedöma hur överförbart resultatet är i andra 

kontexter (Bryman & Bell, 2017). Eftersom forskarna till denna studie lagt ner mycket arbete 

på att förstå de teorier som ligger till grund för studien samt att datan transkriberats finns 

chansen att resultatet kan appliceras i en annan kontext, och forskarna anser därför att en 

fyllig redogörelse har uppnåtts. 
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3.9.3 Pålitlighet 

Bryman och Bell (2017) beskriver att kriteriet för pålitlighet uppfylls om en studie har 

genomfört en fullständig och tillgänglig redogörelse för forskningsprocessen. Detta anser 

forskarna att man gjort då man på ett tydligt och transparent sätt har motiverat för val och 

åtgärder som gjorts under hela forskningsprocessen.  

 

3.9.4 Konfirmering  

Bryman och Bell (2017) beskriver att man uppnår kriteriet för konfirmering genom att 

kontrollera sina egna värderingar och att dessa inte färgat resultatet på något avgörande sätt. 

Forskarna har inte medvetet låtit personliga värderingar påverka resultatet av forskningen som 

bedrivits och med denna bakgrund anser forskarna till studien att kriteriet av konfirmering 

uppfylls.  

 

3.10 Äkthet 

Det finns särskilda kriterier som en kvalitativ studie bör uppfylla för att uppnå äkthet (Bryman 

& Bell, 2017). En rättvis bild är det första kriteriet och syftar till att undersökningen ska ge en 

tillräckligt rättvis bild av de åsikter och tankar som finns hos de respondenter som studeras. 

Forskarna till denna studie har arbetat på flera sätt för att ge en rättvis bild av verkligheten, 

bland annat genom att transkribera intervjuerna samt genom respondentvalidering. Ett andra 

kriterium är ontologisk autenticitet, vilket innebär huruvida undersökningen ger 

respondenterna en större förståelse för den sociala verklighet de lever i (ibid.). Detta är något 

forskarna gjort då de i slutet av intervjun presenterade det verkliga fokuset för arbetet, digital 

nudging, och här upplystes respondenterna om ett fenomen de tidigare haft liten eller ingen 

kunskap om. Detta går även in i det tredje kriteriet som är pedagogisk autenticitet som syftar 

till om undersökningen bidrar till att respondenterna får en bättre bild för personer i 

omgivningen och deras upplevelser (ibid.). Respondenterna får ingen djupare förståelse för 

andra människors upplevelser kring digital nudging, men får en viss insikt i dess effekt och 

vilka incitament som påverkar mänskligt beteende online. Katalytisk autenticitet är det fjärde 

kriteriet och behandlar huruvida undersökningen möjliggjort för respondenterna att förändra 

sin situation. Eftersom respondenterna fått kännedom om vad digital nudging är och fått 

exempel på hur det kan användas, skulle respondenterna kunna identifiera digital nudging i 
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framtida valsituationer. Detta kan innebära att respondenterna inte är lika mottagliga för dessa 

incitament eller reflekterar en extra gång innan ett beslut görs, likväl som de medvetet skulle 

kunna välja nudgade alternativ eftersom de även upplysts om att dessa ska vara mer 

gynnsamma enligt ett normativt perspektiv. Detta är innebörden av taktisk autencitet, det 

femte och sista kriteriet, som Bryman och Bell (2017) beskriver är huruvida undersökningen 

gjort det möjligt för respondenterna att vidta de åtgärder som krävs och därför uppfylls även 

detta kriterium. Denna studie uppfyller därför i forskarnas ögon äkthet.  
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4. Resultat och analys 

I följande avsnitt presenteras inledningsvis en överblick för resultatet av hur många 

respondenter som valde digitalt nudgade alternativ. Därefter redogör forskarna för resultaten 

och analyserar dessa med studiens teorier som utgångspunkt.  

 

4.1 Sammanställningar av samtliga digitala nudgar  

Respondenterna kom i kontakt med totalt fyra digitala nudgar vid det simulerade köpet och i 

Diagram 1 presenteras en sammanställning av hur många av de tolv respondenterna som 

valde de nudgade alternativen. 

 

 

Diagram 1. Antal respondenter som valde nudgade alternativ. 

 

I diagrammet kan utläsas att “Andra rekommenderar”-skylten är den nudge som flest 

respondenter valt (11 av 12) följt av de gröna fotspåren (8 av 12), den gröna bilen (7 av 12) 

och sist det förvalda alternativet (5 av 12).  
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4.2 Faktorer bakom val av dagligvara 

4.2.1 Gröna fotspår 

Respondenterna valde mellan tre olika bananer; klass 1 bananer för 7 kr, stora klass 1 bananer 

för 8 kr och ekologiska för 9 kr, vilka var nudgade med gröna fotspår. Respondenternas val 

har sammanställts i Diagram 2. 

 

 

Diagram 2. Hur respondenterna valde bananer. 

 

Av diagrammet framgår att åtta av tolv respondenter valde det digitalt nudgade alternativet, 

men efter intervjuerna tycks det endast vara två av dessa som faktiskt ändrat på sitt 

konsumentbeteende till följd av den digitala nudgen. Dessa två respondenter berättar att de 

inte har för vana att köpa ekologiskt men båda tyckte att fotspåren tydliggjorde att detta var en 

bra produkt. En av dessa uppgav att ekologiska bananer ofta är mindre i storleken, men att 

han i detta fall övertygades av nudgen med motiveringen; “Fotspåren styrde blicken till de 

ekologiska bananerna vilket var bra, jag hade kanske missat de annars”. Den andra 

respondenten brukar i normala fall titta på priset vid köp av dagligvaror men berättar; “Jag 

såg direkt de gröna fotspåren och tänkte att den produkten verkade nice, jag hade 

förmodligen tagit de billigaste annars”.  

 

Denna digitala nudge anspelar på teorin om frihetlig paternalism (Thaler & Sunstein, 2008) 

och nudgen har i dessa två fall varit tillräckligt stark för att motivera respondenterna att 

ompröva sitt beteende, något som Thøgersen och Ölander (2006) beskriver att konsumenter 
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ofta har svårt att göra vid vaneköp som dagligvaror. Respondenterna har uppmärksammat att 

någonting varit annorlunda med produkten. De har därefter gjort en djupare analys och fattat 

ett medvetet val som innebar att köpa det nudgade alternativet, vilket indikerar att system 2 

(Kahneman, 2011) har använts. Respondenternas förändrade beteende kan även grunda sig i 

att ett köp av bananer inte har någon betydande risk för konsumenten och att de tenderar att 

lägga ytterst lite tid och vikt vid dessa köpbeslut (Sheth, Garrett, Gardner, 1988), vilket kan ha 

gjort det enklare för dessa respondenter att ompröva sitt beteende. Om man använt samma 

digitala nudge på en produkt från en annan produktklass som innebär högre risk för 

respondenten hade det eventuellt lett till ett annat resultat. 

 

Denna digitala nudge har uppmärksammats av de flesta respondenterna och för majoriteten av 

dessa var det tydligt att de symboliserade en ekologisk vara. En respondent förklarade; “Jag 

förstod tydligt att bananerna var ekologiska på grund av fötterna”. Eftersom majoriteten av 

alla respondenter uppmärksammat de gröna fotspåren anser forskarna att de har framhävt ett 

bättre alternativ, vilket frihetlig paternalism syftar till (Thaler & Sunstein, 2008). Forskarna 

anser att denna digitala nudge har kraft nog att påverka konsumentbeteende eftersom två 

respondenter har gått emot sina tidigare konsumentbeteenden. Sex respondenter valde den 

nudgade produkten på andra grunder, vilket diskuteras i punkt 4.2.3 Andra påverkande 

faktorer.  

 

4.2.2 Andra rekommenderar 

I prototypen kunde respondenterna välja mellan tre olika köttfärspaket: köttfärs från Irland för 

93 kr, köttfärs från varumärket Tulip med okänt ursprung för 93 kr och köttfärs från Gotland 

för 99 kr, där den sistnämnda var nudgad med skylten “andra rekommenderar”. 

Respondenternas svar har sammanställts i Diagram 3.  
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Diagram 3. Fördelning över hur respondenterna valde köttfärs. Köttfärs med märket Tulip 

finns inte med då ingen respondent valde detta alternativ.  

 

Resultatet visade att elva av tolv respondenter valde det digitalt nudgade alternativet, men 

även här tycks det efter intervjuerna vara endast två respondenter som faktiskt ändrat på sitt 

konsumentbeteende till följd av den digitala nudgen. En respondent beskrev att hon vanligtvis 

brukar titta på varumärken eller pris när hon väljer en vara, men i detta fall utbrast hon: “Åh, 

andra har rekommenderat köttfärsen. Då är den säkert bra, jag tar den!”. En annan 

respondent beskrev att han ofta tittar på pris vid köp av en vara men att han i detta fall valde 

det nudgade alternativet, som också var dyrast, vilket han motiverade med att andra hade 

rekommenderat varan. Han beskrev att han ofta tittar på rekommendationer vid köp online, 

exempelvis vid bokningar av hotell, och att han gärna hade sett mer av detta i matbutiker 

online. I dessa fall går alltså två respondenter emot sitt vanliga köpbeteende och därför anser 

forskarna att denna digitala nudge har påverkat respondenterna till ett bättre val. Sju 

respondenter kommenterade skylten “andra rekommenderar” när de valde att köpa den 

nudgade produkten, där en övervägande majoritet var positiva till budskapet, och en 

respondent beskrev; “Jag gillar att andra har rekommenderat, det känns bra”.  

 

En annan respondent kommenterade att hon valde den nudgade produkten på grund av dess 

ursprung, men att hon inte lade någon vikt vid att andra hade rekommenderat varan. Här 

refererade respondenten även till att hon tidigare hade köpt köttfärs av samma varumärke och 

att hon fattade beslutet efter tidigare erfarenhet. Hon nämnde dock att om det hade handlat om 

en för henne okänd produkt, exempelvis kokoschips, hade en sådan skylt kunnat få henne att 
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testa produkten. När de respondenter som inte nämnt skylten “andra rekommenderar” vid 

köpet tillfrågades om deras inställning till den var det generellt en positiv attityd. Flera 

beskrev att deras val kändes ännu bättre med vetskapen om att andra rekommenderat 

produkten. En respondent sa att det kan vara så att skylten omedvetet gjorde att han valde det 

svenska köttet, men han var inte helt säker eftersom han nästan alltid väljer att köpa svenskt 

kött ändå.  

 

Denna digitala nudge anspelade på teorin om sociala bevis (Cialdini, 2009) och resultaten 

visade att majoriteten av respondenterna var positiva till nudgen och två respondenter gick 

ifrån sitt vanliga köpbeteende som en direkt följd av nudgen. Precis som Cialdini (2009) 

beskriver i sin forskning, bryr sig alltså majoriteten av respondenterna i denna studie om 

omgivningens åsikter, där flera uttrycker att deras val kändes bättre på grund av att andra 

rekommenderar produkten. Något som forskarna identifierat var att en av de respondenter 

som påverkats av nudgen, gjorde det utifrån system 1 (Kahneman, 2011). Hon såg att andra 

hade rekommenderat produkten och liksom på instinkt valde hon därför detta alternativ. Den 

andra respondenten använde istället system 2 och tog sig tid att läsa igenom all information 

om respektive produkt och diskutera olika parametrar innan han valde den nudgade 

produkten. Denna typ av digitala nudge tycks därför vara effektiv på såväl system 1 som 2. 

 

Den respondent som uttryckt att hon inte valde den nudgade produkten på grund av sociala 

bevis, nämnde att hon hade kunnat göra det om det hade handlat om en okänd produkt. Detta 

stämmer överens med det resonemang Cialdini (2009) för, om att människor ofta litar på 

omgivningen om man står inför ett val där man är osäker på dess konsekvenser. Hade 

forskarna till denna studie valt mer ovanliga varor, där det inte hade funnits exempelvis en 

prisuppfattning eller vana hos respondenten, hade denna typ av nudge förmodligen kunnat bli 

mer kraftfull än vad den var i just denna studie. Trots detta var det dock två respondenter som 

gick emot sitt klassiska köpbeteende, vilket antyder att det fortsatt finns en kraft i denna 

digitala nudge. Nio respondenter valde den nudgade produkten på andra grunder, vilket 

diskuteras i punkt 4.2.3 Andra påverkande faktorer. 

 

4.2.3 Andra påverkande faktorer  

Trots att majoriteten av respondenterna i denna studie köpte digitalt nudgade dagligvaror var 

det alltså bara i fyra fall där forskarna kunnat konstatera att det var nudgarna som lett till ett 
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ändrat konsumentbeteende. I övriga fall har det varit omöjligt för forskarna att isolera nudgen 

från produkten och säga att det endast var nudgen som, medvetet eller omedvetet, påverkat 

respondenterna till att välja detta alternativ. Forskarna har identifierat andra faktorer som 

delvis eller helt ligger bakom köpet av de nudgade produkterna och här tycks nudgen istället 

varit något som respondenterna fått som en bonus, som de ställt sig likgiltiga till eller som de 

inte uppfattat alls.  

 

En faktor som ofta spelade in när respondenterna köpte de nudgade produkterna var vanor, 

vilket stämmer överens med Ottar Olsen, Alina Tudoran, Brunsø och Verbekes (2013) 

resonemang om att vanor är en av de viktigaste strukturerna vid konsumentköp. De vanor som 

identifierats hos många av respondenterna var att köpa ekologisk frukt och närproducerat kött. 

En respondent förklarade; “Jag försöker alltid ta ekologiskt när jag köper frukt” och en 

annan respondent beskrev att; “Det känns självklart för mig att välja den närproducerade 

köttfärsen”.  

 

Brochado, Teiga och Oliveira-Brochado (2017) förklarar att konsumenter idag har blivit mer 

måna om miljön, vilket stämmer överens med majoriteten av de respondenter som deltagit i 

denna studie. Vissa respondenter lade överhuvud taget inte märke till nudgarna, utan sökte 

istället efter information om varans ursprung och huruvida den var ekologisk i dess 

beskrivning, för att fatta sitt beslut. Detta tyder på ett redan invant köpbeteende där 

respondenterna agerat med minimal fokusering och missat omkringliggande faktorer som 

Ottar Olsen, Alina Tudoran, Brunsø & Verbeke (2013) beskriver i sin forskning. Majoriteten 

av respondenterna var dock överens om att båda nudgarna har dragit till sig uppmärksamhet, 

men eftersom respondenterna redan från början var intresserade av ett ekologiskt eller 

närproducerat alternativ hade förmodligen det nudgade alternativet valts oavsett om det 

nudgats eller inte. Detta eftersom konsumenter tenderar att agera enligt redan etablerade 

köpmönster enligt Ottar Olsen, Alina Tudoran, Brunsø & Verbeke (2013).  

 

Pris var en annan faktor som de flesta av respondenterna kommenterade vid sitt köp. Vissa 

respondenter beskrev att de alltid köper ekologiskt eller närproducerat oavsett pris, medan 

andra förklarade att de endast väljer dessa alternativ om de inte är väsentligt dyrare än andra 

alternativ. En faktor till varför de nudgade produkterna har valts bort av vissa respondenter 

kan vara till följd av prototypens utformning som gav respondenterna större förutsättning att 
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jämföra olika varor i prototypen. Enligt Baines, Fill och Rosengren (2017) är detta ofta en av 

anledningarna till att köpbeteende online skiljer sig från köpbeteende i butik.  

 

Några respondenter ansåg att prisskillnaden mellan de nudgade produkterna och de icke-

nudgade produkterna var relativt liten, vilket gjorde att de valde det nudgade alternativet. 

Enligt teorin om pris (Baines, Fill & Rosengren, 2017) påverkar prisuppfattningen hos 

konsumenter deras vilja att köpa en vara. Av de respondenter som tog sig tid att jämföra 

priserna mellan produkterna valde en majoritet de nudgade produkterna, vilket tyder på att 

deras prisuppfattning var att priset var rättvist. De respondenter som inte valde de nudgade 

produkterna till följd av pris har haft en annan prisuppfattning, vilket således gjorde dessa 

ovilliga att betala priset för de nudgade alternativen. En av respondenterna som valde bort den 

nudgade köttfärsen hade dock en positiv inställning till nudgen, men här vägde priset tyngre 

än sociala bevis. 

 

En faktor som tycks ha påverkat huruvida respondenterna valt bort en nudgad produkt är att 

studien behandlar just dagligvaror. Eftersom denna produktkategori inte inneburit en 

betydande risk för konsumenten (Sheth, Garrett, Gardner, 1988) har forskarna sett att ett fåtal 

respondenter inte brytt sig om vilken vara de skulle välja. De tycks ha valt produkt snabbt och 

vid följdfrågor har de inte kunnat motivera sitt val särskilt tydligt. Eftersom dagligvaror är ett 

så pass vardagligt och enkelt köp tenderar konsumenter att klara av att göra sitt val utan hjälp 

(ibid.), vilket även stämt in på dessa respondenter. Dessa respondenter använde system 1 

(Kahneman 2011), där köpet skedde snabbt och per automatik. Resultaten visar att oavsett om 

respondenterna använde system 1 eller 2 har de i vissa fall valt den nudgade varan och i andra 

fall inte. Det tycks därför inte vara bättre eller sämre att utforma en nudge för att nå ett 

specifikt system. 

 

Resultaten visar att en majoritet av respondenterna valde dessa alternativ, men efter 

intervjuerna framkom att det snarare var andra faktorer som låg bakom valet. Problematiken 

med dessa digitala nudgar tycks därför vara att de inte är tillräckligt kraftfulla för att övertyga 

samtliga respondenter till att välja dagligvarorna, utan att pris, vanor, produktkategori och 

prototypens layout många gånger är starkare än nudgen själv.  
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4.4 Grön bil 

Vid hemleverans hade respondenterna möjlighet att välja mellan fem olika tider mellan kl. 

16.00-20.00, där tiden vid 19:00 nudgats med en grön bil. Resultaten har sammanställts i 

Diagram 4.  

 

 

Diagram 4. Hur respondenterna valde tid för hemleverans. 

 

Sju av tolv respondenter valde det nudgade alternativet, där det utifrån intervjuerna har visats 

att den gröna bilen styrt fyra respondenter till att göra detta val. En respondent uttryckte; “Vad 

bra att det miljövänliga alternativet var markerat i grönt, annars hade jag lika gärna kunnat 

ta kl. 18 eller 20” och en annan förklarade; “Det var tydligt vad bilen betydde och det gjorde 

det lättare att fatta beslutet”. Två respondenter som valde det nudgade alternativet var snabba 

vid sitt beslut och förstod inte förrän efter köpet genomförts att deras val var mer miljövänligt. 

De motiverade sina val genom att bilen dragit till sig uppmärksamhet på grund av sin gröna 

färg och därför har den digitala nudgen fungerat här. 

 

För två andra respondenter som valde det nudgade alternativet var det en kombination av ett 

miljövänligare alternativ och en passande tid som legat till grund för beslutet. Den sista 

respondenten valde det nudgade alternativet eftersom han initialt trodde att det var den enda 

tillgängliga tiden för utkörning. När han senare insåg att det fanns andra tillgängliga tider som 

också hade passat bra, valde han ändå att behålla det nudgade alternativet då det enligt honom 

kändes bra eftersom det var miljövänligare.  



 
 

29 
 

Denna digitala nudge anspelar på teorin om frihetlig paternalism (Thaler & Sunstein, 2008) 

och trots att prototypen möjliggjorde för respondenterna att välja fem olika tider valde en 

majoritet det nudgade alternativet, vilket tyder på att nudgen kan ha fungerat. Av de 

respondenter som valde det nudgade alternativet med vetskapen om att det var ett miljövänligt 

val, tycks system 2 (Kahneman, 2011) trätt in eftersom samtliga reflekterat och valt detta 

alternativ trots att andra tider skulle passat lika bra eller bättre. En förklaring till detta kan 

vara att detta alternativ ger en tydlig feedback till respondenten, något som Thaler och 

Sunstein (2008) beskriver som en faktor bakom en lyckad nudge. Utan texten som beskriver 

att den gröna bilen är ett miljövänligare val hade förmodligen färre respondenter valt detta 

alternativ. Av de respondenter som valde det nudgade alternativet, utan förståelsen för att det 

var ett miljövänligt alternativ, tycks det Kahneman (2011) beskriver som system 1 använts där 

val sker på ren intuition där nudgens färg verkar vara orsaken till valet.  

 

Om denna nudge hade utformats på det sätt som en respondent initialt trodde, där endast en 

tid var tillgänglig, hade nudgen enbart anspelat på det paternalistiska synsättet vilket går emot 

den frihetliga paternalismen (Thaler & Sunstein, 2008). Innan denna respondent fattade sitt 

beslut, uppfattade han dock den verkliga innebörden av nudgen, där även det frihetliga 

perspektivet fanns med. Han valde ändå att behålla det nudgade alternativet och forskarna till 

studien anser därför att nudgen fortfarande kan ha påverkat eftersom respondenten trots allt 

knuffats till att välja detta alternativ. Det finns således olika förklaringar till varför de sju 

respondenterna valde det nudgade alternativet, men trots att den gröna bilen diskuteras av 

samtliga respondenter är det dock svårt för forskarna att påvisa att valet endast berott på 

nudgen själv, utan det finns andra orsaker bakom valet.  

 

Fem respondenter valde bort det nudgade alternativet, där fyra resonerade att de ville hinna få 

hem ingredienserna till middagen. Här tycks teorin om tidigare vanor (Ottar Olsen, Alina 

Tudoran, Brunsø & Verbeke, 2013) spela in eftersom respondenterna beskriver vilka tider de 

vanligtvis väljer för leverans. Två av dessa respondenter övervägde att välja det miljövänliga 

alternativet men valde till sist att ta en annan tid, där en respondent förklarade att “Miljön får 

bli en annan gång”. Dessa respondenter har slagit på system 2 (Kahneman, 2011) och till sist 

beslutat sig för att ta den tid som passar respondenterna bäst och de har således inte påverkats 

av nudgen. För samtliga respondenter som valde bort det nudgade alternativet har alltså 

nudgen inte varit tillräckligt kraftfull och istället har exempelvis tidigare vanor eller 

preferenser styrt tid för hemkörning. 
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4.5 Förvalt alternativ 

I prototypens slutskede fanns ett förvalt alternativ om att bidra med 10 kr till 

Naturskyddsföreningen. Resultatet för huruvida respondenterna valde att behålla eller bocka 

ur detta alternativ har sammanställts i Diagram 5. 

 

 

Diagram 5. Hur respondenterna valde gällande bidrag till Naturskyddsföreningen. 

 

Av diagrammet framgår att fem av tolv respondenter valde att behålla det förvalda 

alternativet, där det i fyra fall är den digitala nudgen som påverkat detta val. Två av dessa 

respondenter lade inte märke till det förvalda alternativet alls utan upptäckte detta först när 

forskarna gick igenom prototypen med respondenten i efterhand. En av dessa beskrev; “Jag 

tror att en del kan bli irriterade på att detta alternativ var förvalt”, men för hennes egen del 

såg hon 10 kronor som en förhållandevis liten summa för ett gott syfte. En annan av dessa 

beskriver att han valde att behålla standardalternativet med motiveringen om att han ville 

klimatkompensera eftersom han inte hade valt den nudgade hemleveransen. En respondent 

som valde detta alternativ beskrev att det kändes som ett bra val och kändes relativ obrydd i 

sitt beslut, därför tycks nudgen fungerat även här. Den sista respondenten som valde detta 

alternativ, utan att tydligt ha fallit för nudgen, blev irriterad över standardvalet och ville att det 

skulle vara hans eget val att bidra med pengar. Efter noggrant granskande om vad alternativet 

innebar valde han ändå att behålla detta, och utfallet blev således att han bidrog med pengar 

även om han inte påverkats av nudgen. 
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Denna nudge anspelar på teorin status quo bias som syftar till att människor ofta behåller 

standardalternativ i en valsituation (Thaler & Sunstein, 2008). Två respondenter hade inte 

uppmärksammat det förvalda alternativet och precis som teorin förklarar är ofta brist på 

uppmärksamhet en anledning till att standardalternativ många gånger förblir valda (ibid.), 

något som verkar stämma i detta fall. Forskarna till studien instämmer därför i resonemanget 

Thaler och Sunstein (2008) för, om att standardalternativ är kraftfulla nudgar eftersom dessa 

två konsumenter har ändrat sitt beteende som direkt följd av nudgen. Respondenten som valde 

att behålla standardalternativet som kompensation för att han inte valde den nudgade 

leveranstiden, tycks ha påverkats av flera nudgar som till slut ledde fram till beslutet om att 

bidra med pengar.  

 

Den respondent som valde att behålla standardalternativet men som tycktes vara obrydd 

beskrev att hon troligtvis inte hade skänkt pengar på eget initiativ, men att hon gjorde det 

denna gång. Precis som Thaler och Sunstein (2008) verkar denna nudge här effektiv eftersom 

respondenten inte har någon tydlig preferens om hon skänker pengar eller inte.  

 

Det är även intressant att diskutera respondenten som valde att behålla standardalternativet 

trots stark kritik. Utifrån respondentens intervju framkom att han redan var månadsgivare till 

Naturskyddsföreningen. Det var kanske hans eget val att skänka pengar, men det kan 

eventuellt vara så att denna nudge har funkat på denna kritiska respondent. För denna 

respondent har system 2 slagit till (Kahneman, 2011), då han funderade en tid innan han till 

slut hamnade i beslutet om att skänka pengar. Forskarna har dock dragit slutsatsen att 

respondenten inte tydligt har påverkats av nudgen och därför räknas han inte med i resultatet 

för de respondenter som har påverkats av denna digitala nudge.  

 

Sju av tolv respondenter valde att klicka ur standardalternativet. Anledningen till detta 

varierade mellan respondenterna men oavsett kunde forskarna konstatera att denna process 

ofta gick snabbt och som per automatik, vilka enligt Kahneman (2011) är typiska egenskaper 

för system 1. Vidare tyder detta beteende även på ett vanebeteende hos respondenterna, 

eftersom vanor ofta sker automatiskt. Några respondenter resonerade om att de alltid väljer att 

klicka ur standardalternativ och att deras agerande här sker på rutin. I dessa fall har deras 

vanor varit för starka och nudgen uppfyller i respondenternas ögon inte tillräckligt positiva 

konsekvenser för att de ska ändra på dessa. Priset av 10 kronor kan vara en anledning till 

varför respondenterna valde att skänka pengar eller inte, men under intervjuerna var den 
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generella uppfattningen hos respondenterna att det var en obetydlig summa. Vissa av 

respondenterna motiverade sitt val av att klicka ur standardalternativet med att de inte vill 

skänka pengar varje gång och därför tror forskarna att det eventuellt hade blivit ett annat 

resultat om denna nudge applicerats på ett köp som inkluderade andra varor än just 

dagligvaror. 

 

Trots att en majoritet av respondenterna valde att bocka ur standardalternativet anser 

forskarna att resultatet för denna digitala nudge är lyckat. Utifrån intervjuerna som gjorts har 

det framkommit att ingen respondent vanligtvis skänker pengar vid köp av dagligvaror, men 

ändå har detta val i denna studie uppmärksammats i fyra fall. 

 

4.6 Fungerar digital nudging? 

Resultaten visar alltså att de nudgade alternativen valdes i större utsträckning än de icke-

nudgade alternativen. De nudgar som vid första anblicken kan tyckas som mest effektiva är 

“andra rekommenderar”-skylten som elva av tolv valde och de gröna fotspåren som åtta av 

tolv respondenter valde. Men efter intervjuerna framkom att majoriteten fattade sina beslut 

utefter andra faktorer såsom pris och vanor och att de nudgade alternativen ändå hade valts, 

oavsett om produkterna varit nudgade eller inte. Här framkom istället en bild av att de nudgar 

som egentligen påverkade flest konsumentbeteenden var de som inte handlade om 

dagligvaror, utan istället behandlade en annan del i köpprocessen. Huruvida respondenterna 

faktiskt blev påverkade av de digitala nudgarna har sammanställts i Diagram 6. 

 

 

Diagram 6. Antal respondenter som blev påverkade av respektive digitala nudge. 

 -

 1

 2

 3

 4

 5

Gröna fotsteg Andra
rekommenderar

Grön bil Förvalt alternativ

A
N

TA
L 

R
ES

P
O

N
D

EN
TE

R

TYP AV NUDGE

Antal respondenter som påverkades av 
respektive digitala nudge



 
 

33 
 

 

Forskarna till studien har i flera fall haft svårt att utläsa om det är digital nudging, eller andra 

omkringliggande omständigheter, som har påverkat konsumentbeteende vid köp av 

dagligvaror. Det kan därför vara så att ännu fler konsumenter har påverkats, men detta har 

varit omöjligt för forskarna att styrka i denna studie. 
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5. Slutsatser 

En slutsats som studien kommit fram till är att konsumenters köpbeteende påverkades i totalt 

12 av 48 fall, i kontakt med digital nudging vid köp av dagligvaror. I dessa fall ledde digital 

nudging till att konsumenterna fattade beslut som ledde till hälsosammare och miljövänligare 

val. 

En annan slutsats som forskarna kommit fram till är att de traditionella teorierna inom 

nudging går att applicera på digitala miljöer. De digitala nudgar som visades mest kraftfulla 

var den som anspelade på frihetlig paternalism genom den gröna bilen och status quo bias 

genom standardalternativet, som påverkade konsumentbeteende vid fyra tillfällen vardera. 

Övriga nudgar, de gröna fotstegen och “andra rekommenderar”-skylten, som anspelar på 

teorierna frihetlig paternalism och sociala bevis och status quo bias, påverkade 

konsumentbeteenden i fyra fall. Det tycks vara svårare att applicera digital nudging på 

dagligvaror snarare än på andra delar av köpprocessen av dagligvaror, såsom leveranstiden. 

En anledning till detta tycks vara att köp av dagligvaror starkt påverkas av andra faktorer som 

redan finns etablerade hos konsumenterna, såsom vanor och prisuppfattningar.  
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6. Diskussion 

Forskningen kring hur nudging kan användas digitalt är fortfarande i ett tidigt stadie. I denna 

studie har etablerade teorier inom nudging testats att appliceras i en digital miljö, för att se 

huruvida de påverkar konsumenter vid köp av dagligvaror online. Forskarna har gjort aktiva 

val för att minska sin egen påverkan på resultaten, men trots detta finns det omkringliggande 

faktorer som kan ha påverkat utfallet i denna studie. Bland annat hade resultaten kunnat se 

annorlunda ut om respondenterna genomfört köpen på en vanlig hemsida, fått välja varor helt 

fritt eller om de hade handlat med riktiga pengar. Forskarna upplever ändå att respondenterna 

har tagit till sig av de instruktioner som angavs vid varje observation och agerat på ett 

naturligt sätt och finner således att resultatet även är intressant utanför studiens ramar. 

För en mer kraftfull digital nudging hade forskarna till studien kunnat ändra om i 

beslutsarkitekturen och lägga de nudgade alternativen överst i prototypen, vilket hade 

försvårat för en jämförelse mellan olika varor. Respondenterna skulle fortfarande ha friheten 

att välja icke-nudgade produkter, men de nudgade varorna hade på detta sätt synliggjorts mer. 

Här skulle eventuellt människans tendens till minsta möjliga motstånd (Thaler & Sunstein, 

2008) kunnat utnyttjats genom att styra konsumenten till att välja de nudgade alternativen då 

dessa syns först, och med hjälp av system 1 (Kahneman, 2011) hade repsondenten kunnat 

välja den nudgade produkten per automatik. Ett annat sätt för att göra dessa nudgar mer 

kraftfulla skulle kunna vara feedback vid köpbeslutet, något som Thaler och Sunstein (2008) 

beskriver som viktigt för en effektiv nudge. Här hade forskarna eventuellt kunnat använda 

mer information som upplyste respondenterna om hur deras köp faktiskt påverkade 

exempelvis dem själva, klimatet eller djuren. För att möjliggöra för ett mer trovärdigt resultat 

hade även en komparativ studie kunnat göras, där respondenter skulle kunna genomföra ett 

test innehållande nudging och ett utan. Detta skulle ge forskarna möjlighet att se om det 

faktiskt var nudgingen som påverkade respondenternas val, i större utsträckning. 

Studien har bidragit till insikter för hur teorierna om nudging kan appliceras digitalt och vilka 

teorier och typer av nudgar som varit mer eller mindre effektiva. Forskarna har däremot vid 

analysen av de olika nudgarna fått en insikt i att det är svårt att svart på vitt klargöra vad som 

är en nudge online och inte. De ekologiska bananerna hade exempelvis ordet ekologiskt 

utskrivet i informationstexten, är detta en nudge eller inte? Forskarna till denna studie har fått 

en ökad förståelse för att konsumentköp online faktiskt skiljer sig till stor del från köp i 
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fysiska butiker. Online är det inte lika lätt att locka till köp genom exempelvis gröna fotspår, 

eftersom konsumenterna här på ett snabbare och effektivare sätt kan jämföra olika varor, 

något som även Baines, Fill och Rosengren (2017) beskriver. Det tycks alltså vara lättare att 

utföra nudging i en fysisk miljö eftersom att man lättare kan få konsumenters uppmärksamhet, 

och beslutsarkitekter står inför stora utmaningar att lyckas med nudging i en digital miljö. 

För att lyckas knuffa konsumenter till bättre beslut online bör systemdesigners ha i åtanke att 

dagligvaror är starkt styrda av rutinbeteenden som därför kräver extra kraftfulla nudgar. Här 

kan teorierna status quo bias och frihetlig paternalism med fördel användas, exempelvis 

genom en grön bil för miljövänligare leverans eller ett standardalternativ för att exempelvis 

bidra till välgörenhet, som visats effektiva i denna studie. Systemdesigners kan med fördel 

även nudga dagligvaror som är mer okända hos konsumenter, där det inte finns lika tydliga 

preferenser och prisuppfattningar. 

För allmänheten kan studien ge en ökad kunskap kring hur nudging kan se ut på nätet och 

förhoppningen är att denna studie gjort att allmänheten ser de stora vinningarna med nudging 

som fenomen. På en aggregerad nivå kan studien bidra till en ökad förståelse för de stora 

effekter digital nudging kan få för konsumentbeteende online. Om digital nudging används på 

ett effektivt sätt kan således både folkhälsan och miljön dra stor vinning från detta. Studien 

kan med fördel läsas av representanter hos Folkhälsomyndigheten och Naturvårdsverket, för 

att få en ökad förståelse över detta fenomen och dess påverkan på samhället i stort. 
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7. Vidare forskning 

Eftersom forskning kring digital nudging är i ett så pass tidigt stadie är detta ämne generellt 

sett intressant att undersöka. Det kan vara intressant att göra undersökningar liknande denna 

studie men med andra produkter eller i andra kontexter, för att se om nudging tenderar att 

fungera mer eller mindre effektivt på vissa plattformar eller inom olika kategorier.  

Vidare hade det även varit av intresse att undersöka fler teorier som finns inom ramen för 

nudging och beteendeekonomi. Eftersom samtliga teorier som använts i denna studie mer eller 

mindre påverkat konsumentbeteende online vore det intressant att undersöka om fler teorier 

inom fältet gör detsamma. Ett förslag hade exempelvis varit att studera färgpsykologi med 

hjälp av eye tracking, för att undersöka vart konsumenternas ögon rör sig när de kommer i 

kontakt med digital nudging. Detta tror forskarna hade lett till stora insikter i hur man kan 

utforma digitala nudgar på mer eller mindre effektiva sätt.  

Forskarna till studien hade även med fördel sett att myndigheter såsom Naturvårdsverket och 

Folkhälsomyndigheten tog fram rapporter för hur digital nudging kan användas och hur dessa 

kan påverka folkhälsan och miljön på en samhällsnivå. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Övriga sidor i prototypen 
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Bilaga 2. Intervjuguide 

 

Inledning 

 

• Namn 

• Ålder 

• Sysselsättning 

 

Genomförande av simulerat köp 

• Hur tänkte du när du valde den?  

• Finns det någon anledning till att du inte valde de andra? 

 

Intervju 
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• Är det något särskilt du tänker på vid val av en specifik vara? (T.ex. pris, ekologisk, 

etc) 

 

• Hur tänkte du när du valde varorna du gjorde?  

 

• Hur tänkte du när du valde leveranstid?  

 

• Du skänkte pengar/skänkte inte pengar, hur tänkte du där?  

 

 

• Såg du fotspåren?  

• Vad tänkte du något när du kom i kontakt med dem?  

• Tänker du något nu?  

• Är det tydligt för dig vad fotspåren innebär?  

 

• Såg du skylten “Andra rekommenderar”? 

• Vad tänkte du något när du kom i kontakt med dem?  

• Tänker du något nu?  

 

 


