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Sammanfattning 

Valarkitektur är ett verktyg för nudging som handlar om att påverka individers bete-

enden i en önskad riktning utan att vilseleda, manipulera eller ta bort valmöjlighet-

er. Valarkitektur handlar om att konstruera valsituationer så att det blir lätt att göra 

rätt, med en vänlig knuff i rätt riktning. Nudging och valarkitektur har sitt ursprung 

i beteendeekonomi och är något som växt fram från hur beslut fattas med eventuella 

felbedömningar och misstag. I vår moderna och digitaliserade tid fattas dagligen be-

slut i online-miljöer som också behöver designas smart för bästa utfall utifrån satta 

mål. I detta arbete testas valarkitektur på en redan befintlig webbshop för att under-

söka hur en ny utformning av användargränssnittet påverkar konsumenters köp av 

biobaserade plastprodukter. Den nya designen, som testades under en månad, inne-

bar två förändringar där en var visuell och en var informativ. Förändringarna gjordes 

utifrån tre designprinciper för digital nudging ur litteraturen. Resultatet tyder på att 

den nya designen kan ha bidragit till att produkterna gjorda av biobaserad plast 

ökade både i antal visningar och försäljning, utan att dölja andra alternativ och utan 

att vilseleda eller manipulera konsumenten. Testet utgår från en itererad modell i 

fyra steg, även den ur litteraturen, och kan vidareutvecklas eller återupptas i en an-

nan kontext. 
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Abstract 

Choice architecture is a tool for nudging that involves affecting individuals’ behav-

iors in a desired direction without misleading, manipulating or removing choices. 

Choice architecture is about constructing choice situations so that it becomes easy to 

do right, with a friendly nudge in the right direction. Nudging and choice architec-

ture originate in behavioral economics and are something that has emerged from 

how decisions are made with possible miscalculations and mistakes. In our modern 

and digitized era, decisions are made daily in online environments that also need to 

be smartly designed for the best outcomes based on set goals. In this thesis choice 

architecture is tested on an existing web shop to investigate how a new user inter-

face design affects consumers' purchases of bio-based plastic products. The new de-

sign, which was tested over a month, involved two changes where one was visual, 

and one was informative. The changes were based on three design principles for dig-

ital nudging from the literature. The results show that the new design may have con-

tributed to the increase in products made of bio-based plastics both in terms of 

views and sales, without hiding other options and without misleading or manipulat-

ing the consumer. The test is based on a four-step iterated model, also from the lit-

erature, and can be further developed or resumed in a different context. 
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1 Introduktion 

Hösten 2015 samlades representanter från hela världen vid FN:s högkvarter i New 

York för att arbeta för en hållbar välfärd. Toppmötet resulterade i Agenda 2030, en 

handlingsplan med 17 utvecklingsmål (Se Figur 1.) för att uppnå fyra stora saker till 

år 2030; Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i 

världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. De globala målen är den 

mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit 

(Globala målen 2020a). 

 

Figur 1. Bild på 6 av FN:s 17 globala utvecklingsmål för hållbar utveckling (från TePe 2019b). 

Mål 12, ansvarsfull konsumtion och produktion, handlar om hållbara konsumtions- och 

produktionsmönster och syftar till att göra mer och bättre med mindre, att ha en 

hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av naturresurser. För att uppnå hållbar 

utveckling krävs bland annat att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att 

ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser (United Nations 2015, 

sid 26–27; Globala målen 2020b).  

Exempelvis kan företag, i de fall plast inte kan bytas ut helt, använda sig av biobase-

rad plast till sina produkter. Biobaserade plaster framställs från förnyelsebara råvaror 

och det är det strategiskt bra för att minska användningen av fossila råvaror, speciellt 

råolja. Det är också miljömässigt bra att använda förnyelsebara råvaror då tillverk-

ningen av bioplaster bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser, speciellt koldioxid 

(Svensk plast 2020). Med sina fördelar kan biobaserad plastindustri bidra till en mer 

cirkulär ekonomi, men för att företag ska accelerera denna omställning krävs också 

en efterfrågan och ansvarstagande konsumenter (Börjesson 2017).  

Sveriges regering gav år 2016 Konsumentverket ett särskilt uppdrag för att verka för 

en mer miljösmart konsumtion och livsstil och på olika sätt underlätta och stimulera 

val av de ur miljösynpunkt bästa alternativen genom så kallad nudging (Regerings-

kansliet 2016, sid 5). En ”nudge”, eller en knuff, innebär att man med hjälp av valar-

kitektur konstruerar en valsituation på ett visst sätt och försöker påverka människors 
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beteende till att fatta det beslut som man anser vara bättre för individ och samhälle. 

Påverkan görs utan att förbjuda några handlingsalternativ och utan att vilseleda be-

slutsfattaren. Det ska vara vänliga knuffar (Thaler & Sunstein 2008, sid 6). 

Nudging är idag väletablerat inom svensk miljöpolitik och anses bör ha en viktig roll 

inom den, men räcker det med nudging för världens miljöutmaningar? Gör konsu-

menter alltid det som skulle vara mest rätt för miljön även när man underlättar för 

dem? (Larsson & Lindahl 2017). Publicerad forskning visar på att effekten av nudgar 

är väldigt skiftande och resultaten beror på vilken kategori av nudge som används 

och i vilken kontext den används (Kaiser 2018, avsnitt 4).  

1.1 Problembeskrivning och syfte 

I vårt digitaliserade samhälle fattas dagligen beslut i olika online-miljöer som också 

behöver konstrueras så att besluten blir lättare att fatta. För digital nudging och val-

arkitektur i online-miljö (utformning av användargränssnitt) har sex olika design-

principer utvecklas som kan påverka användarnas beteende och beslut (Weinmann, 

Schneider & Brocke 2016, sid 434). 

Företaget TePe Munhygienprodukter AB lanserade 2019 ett antal nya produkter, 

TePe GOOD, som är gjorda av 96% biobaserad plast (förnybart råmaterial, socker-

rör och ricinolja). På sikt är företagets mål att hela produktportföljen ska tillverkas 

av biobaserad plast men det förutsätter också att konsumenterna väljer dessa pro-

dukter i en större omfattning (TePe 2019a).  

TePe Munhygienprodukter AB har ett dotterbolag i USA, TePe USA. Detta dotter-

bolag säljer produkterna direkt till konsumenter genom en webbshop, till skillnad 

från det svenska huvudkontoret samt övriga dotterbolag som enbart säljer produk-

terna via återförsäljare. Jag har fått en möjlighet att undersöka om TePe USA, med 

utgångspunkt från teorier och forskning om nudging och valarkitektur, kan designa 

om webbshopens användargränssnitt och påverka konsumenternas köp till fler TePe 

GOOD-produkter gjorda av 96% biobaserad plast.  

Syftet med examensarbetet är således att testa och förändra en redan befintlig webb-

shops valarkitektur för att utvärdera om det nya användargränssnittet påverkar för-

säljningen av TePe GOOD-produkter positivt. Effekten av förändringarna ska ut-

värderas genom att analysera TePe GOOD-produkternas sidvisningar och försälj-

ning innan, under och efter testet.  

Testet är det centrala i arbetet. Det är inte ett arbete om biobaserad plast, inte hel-

ler eller ett ställningstagande vare sig för eller emot biobaserad plast. Men då TePe 

GOOD-produkterna är tillverkade av förnybart råmaterial, sockerrör och ricinolja 

och man kan återuppta upp till 95% av koldioxidutsläppen under dess livscykel 
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(TePe 2019a) görs antagandet att bioplastprodukter så som TePe GOOD, ur håll-

barhetssynpunkt, är ett miljömässigt bättre alternativ jämfört med en likadan pro-

dukt gjord av konventionell plast. I denna kontext bedöms TePe GOOD vara pro-

dukter som kan underlättas och stimuleras för genom så kallad nudging likt rege-

ringens uppdrag till Konsumentverket (Regeringskansliet 2016, sid 5). 

Examensarbetet har en deskriptiv utgångspunkt då nudging och valarkitektur är nå-

got som växt fram från hur beslut faktiskt fattas i verkligheten med eventuella felbe-

dömningar och misstag. Examensarbetet knyter därför väldigt bra ihop ämnet be-

sluts- risk- och policyanalys med min tidigare socionomutbildning och intresse för 

beteendevetenskap.  

Jag har en personlig koppling till företaget som står bakom TePe GOOD då jag och 

min man är utsända till dotterbolaget i USA. Det är jag som initierat undersökning-

en och det finns ingen ekonomisk vinning för vare sig moderbolaget eller dotterbo-

laget av en eventuell tillfällig ökad försäljning av TePe GOOD under examensar-

betets undersökning. Däremot kan företaget dra nytta av erfarenheterna och exa-

mensarbetets resultat i framtiden vid fortsatt uppdatering och design av webbsho-

pens användargränssnitt, men det kan även andra företag då arbetet är offentligt.  

Företaget har inte krävt någon anonymisering men det föreligger en viss återhåll-

samhet i detaljuppgifter för att inte avslöja affärshemligheter. 
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2 Teoretiskt ramverk 

I detta avsnitt görs en genomgång av litteratur, teori och tidigare forskning om nud-

ging, valarkitektur, digital nudging och valarkitektur i online-miljö. 

2.1 Nationalekonomi och beteendeekonomisk forskning 

Kärnan inom nationalekonomisk teori är antaganden om att människan använder op-

timering och är nyttomaximerande i sina beslut. Det innebär att av alla alternativ 

människan har att välja mellan kommer den välja det alternativ som den har störst 

förväntad nytta av. Vidare utgår nationalekonomisk teori från att bedömningarna 

som ligger till grund för människans val är rationella och inte alls snedvridna eller 

felaktiga. Men det finns flera exempel på hur människan i verkliga livet avviker från 

traditionell ekonomisk teori och inte fattar det mest optimala beslutet. Inte ens när 

den tänkt eller uttryckt att den ska göra det (Thaler 2016, sid 22–23).  

Rena attitydundersökningar förmedlar hur människor gärna hade agerat och handlat, 

men det är först när man studerar verkligheten som man kan se hur människor age-

rar i samma situation. Att studera faktiska beteenden är alltså minst lika viktigt som 

att fråga hur olika människor tänker göra (Janson & Laninge 2019, sid 29–30). 

Beteendeekonomi är sedan några år tillbaka en växande gren av nationalekonomi och 

finns numer på flera universitet runt om i världen. Beteendeekonomer och beteen-

devetare har också fått en större plats både inom den offentliga politiken och hos fö-

retag som båda insett hur viktigt förståelsen av mänskligt beteende är då det är män-

niskor som driver företag och deras anställda och kunder är också människor (Thaler 

2016, sid 28).  

Traditionell ekonomisk teori, som alltså utgår ifrån att människan är rationell, kan 

inte förklara människans ”attityd-beteende-gap”. Men det kan den beteendeekono-

miska forskningen som förklarar varför gapet uppstår, hur man kan förutspå det och 

hur man kan hjälpa människor att övervinna det (Gravert & Nobel 2019, sid 3). 

2.2 Två sätt att tänka 

Daniel Kahneman, mottagare av Ekonomipriset till Alfred Nobels minne år 2002, 

presenterar i Tänka, Snabbt och Långsamt två sätt att tänka som kan hjälpa oss förstå 

”attityd-beteende-gapet” (Kahneman 2013, sid 27–30). System 1 är vårt snabbare 

system som också kallas för vårt automatiska system och System 2 är vårt långsam-

mare system som också kallas vårt reflektiva system. System 2 används vid långsik-

tigt tänkande. Det kräver ansträngning eftersom användning av system 2 innebär att 

vi analyserar situationen för att få bästa möjliga konsekvens av beslutet.  
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System 1 används vid snabba och känslostyrda beslut som inte kräver någon direkt 

ansträngning. System 1 är mer impulsivt och gör inte alltid vad man har bestämt el-

ler uttryckt tidigare när man tänkt igenom samma valsituation. Exempelvis kan man 

innan man gått till affären tänkt eller sagt att man ska äta mer hälsosamt och undvika 

socker men sen när man står i kassakön köper man ändå choklad. System 1 används 

också i miljöer som man känner till sedan tidigare och där man har en rutin och 

vana, exempelvis vid val av frukost eller val av sittplats.  

2.3 Tumregler och beslutsfällor 

De två olika tankesystemen kan fungera parallellt och många gånger är vi påverkade 

av båda, men oftast tar det ena eller det andra systemet över. Systemen samarbetar 

effektivt och fungerar för det mesta väldigt bra men ibland hamnar de i konflikt. 

Tankesystem 1 tyngs av olika snedvridningar och systematiska fel som återkommer 

under vissa omständigheter och system 1 kan inte heller stängas av utan är ständigt 

igång (Kahneman 2013, sid 31). Vi utsätts dagligen för olika konflikter mellan en 

automatisk reaktion och en avsikt att kontrollera samma reaktion. System 2 tyglar 

alltså impulser från system 1 (Kahneman 2013, sid 33). Ibland handlar det om att vi 

ställs inför för många beslut, ibland är vi för stressade och har inte tid. Ibland är vi 

bara för trötta. Oavsett anledning så väljer hjärnan under dessa omständigheter att 

spara energi och använder en uppsättning tumregler för att kategorisera och förenkla 

besluten så att system 2 slipper kopplas på. Även om tumregler ibland fungerar le-

der de många gånger till systematiska fel och blir istället en beslutsfälla (Thaler & 

Sunstein 2008, sid 22–23).  

Nudging och valarkitektur är något som växt fram från hur beslut fattas i verklighet-

en med eventuella felbedömningar och misstag. Detta arbete avser inte vara en re-

dogörelse för tumregler och beslutsfällor men det kommer beröras och delvis besk-

rivas framåt i arbetet där det behövs. 

2.4 Nudging och valarkitektur 

Utifrån kunskaperna om människans två sätt att tänka kan beslutsmiljöer konstrueras 

som gör det lättare att göra ”rätt” utifrån den som presenterar och konstruerar be-

slutet. Vi kan alltså med nudging och ”knuffar” förändra människors beteende och få 

dem att fatta det beslut vi anser vara bättre. Nudge och nudging är begrepp myntade 

av Richard Thaler och Cass Sunstein år 2008 i Nudge: Improving Decisions About He-

alth, Wealth and Happiness. Thaler fick Ekonomipriset till Alfreds Nobels minne år 

2017 för sina flera år som forskare. Hans Beslut och beteende (2016) kan ses som en 

uppföljare till forskningskollegan Kahnemans Tänka, Snabbt och Långsamt (2013). 

Sunstein är en jurist som arbetat i Obama administrationen och år 2018 tilldelades 

han Holbergpriset för sina samlade forskningsbidrag (Holbergprisen 2019). 
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Nudging är ett uttryck för libertariansk paternalism som innebär att det offentliga 

(stat och/eller kommun), liksom privata företag, kan påverka individers beslutsfat-

tande utan att inskränka individers handlingsfrihet och utan att dölja några alternativ. 

Thaler och Sunstein menar att libertariansk paternalism inte har någon politisk till-

hörighet utan kan och bör användas av alla oavsett politisk åskådning då nudging kos-

tar lite eller ingenting och enligt dem förbättrar myndighetsutövandet utan att in-

gripa mer än vanligt (Thaler & Sunstein 2008, 12–13).  

Nudging handlar bland annat om att mer gynnsamma alternativ (enligt den som 

nudgar) synliggörs i större utsträckning så att människor styrs in på de alternativen 

utan att tvingas eller att luras till det. Att förbjuda ”skräpmat” i en lunchrestaurang 

eller skolmatsal är inte nudging men att placera grönsaker och frukt i ögonhöjd är 

nudging. Ingen tvingar kunden att ta frukt och grönt, utan kunden uppmuntras till 

det (Thaler & Sunstein 2008, sid 5–6). Ett annat exempel på nudging är hur en per-

sonligt formulerad SMS-påminnelse kan öka arbetssökandes antal sökta jobb (Rams-

berg 2016, sid 3). Ramsberg diskuterar argument för och emot s.k. beteendeinsat-

ser (Ramsbergs valda begrepp) som ett medel för att nå bättre måluppfyllelse i poli-

tiken och slutsatsen att beteendeinsatser även bör prövas i Sverige görs.  

Nudging kan alltså användas inom flera olika områden och det finns flera sätt att 

jobba med metoden. Det kan handla om goda förval, till exempel dubbelsidig ut-

skrift på skrivaren. Det kan också handla om att underlätta i vardagen, och hindra 

vanliga fällor och tumregler. Man kan också använda sociala normer, smarta inram-

ningar av budskap och påminnelser. Det handlar helt enkelt om att använda kun-

skaper från beteendevetenskapen för att designa valsituationer och skapa psykolo-

giska effekter som påverkar individen - i fysisk, psykisk eller digital miljö.  

Ett verktyg för nudging är valarkitektur som handlar om hur man presenterar och 

strukturerar beslutsinformation. Många arbetar med valarkitektur utan att själva 

veta om det, eftersom ingen kan presentera beslutsinformation helt neutralt (Thaler 

& Sunstein 2008, sid 3). Thaler och Sunstein sammanfattar sex principer för valarki-

tektur under akronymen iNUDGES och tillsammans med Balz går de igenom prin-

ciperna ytterligare (Thaler & Sunstein 2008, sid 102; Thaler, Sunstein & Balz 2010). 

Principerna benämns på engelska som Incentives, Understanding mapping, Defaults, 

Give feedback, Expect error och Structure complexe choices. Principerna kommer 

presenteras mer detaljerat i avsnitt 2.7 Designprinciper för digital nudging. 

Decision makers do not make choices in a vacuum. They make them in an environ-
ment where many features, noticed and unnoticed, can influence their decisions. The 
person who creates that environment is, in our terminology, a choice architect (Tha-
ler et al. 2010, sid 1) 
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2.5 Nudging - möjligheter och fallgropar 

Nudging är idag ett välkänt begrepp, uttryck och fenomen som används flitigt värl-

den över av både offentlig och privat sektor. Så kallade nudge-units inom politiken 

förekommer bland annat i USA, Storbritannien samt EU (Hagman 2018, sid 11). 

Som tidigare nämnts använder även Sveriges regering nudging och beteendeinsatser 

för att nå olika politiska mål (Ramsberg 2016; Regeringskansliet 2016). Ett exempel 

på ett privat företag i Sverige som verkar för nudging är Beteendelabbet men vi har 

också flera ideella nätverk, tex The Swedish nudging network och Nudging Sweden. 

Att privata företag ser möjligheter, inspireras och ”utnyttjar” kunskaper i beteende-

vetenskap känns ofrånkomligt och är inte heller något nytt. 

Företag har en lång tradition av att tillämpa olika strategier som liknar nudging för 
ur att forma inköpsmönster och nivåer. I själva verket har företagen varit pionjärer i 
att använda insikter från forskning om konsumentbeteende, inklusive den senaste ut-
vecklingen i sensoriska metoder och neuromarknadsföring, för att utveckla kommuni-
kationsstrategier i affärer såväl som marknadsföringskampanjer med hjälp av olika 
kanaler utanför butiksmiljön och för att forma köpbeteenden genom layouten och 
butiksledningen (Naturvårdsverket 2014, sid 22) 

Traditionell marknadsföring och nudging bygger således på delvis samma grunder. 

Men en väsentlig skillnad är strategiernas olika syfte. Marknadsföring görs av ett 

kommersiellt intresse där målet är att öka intäkterna genom att sälja mer produkter 

och tjänster. Nudging handlar som redogjorts om att med goda intentioner och 

transparent arbetssätt ”knuffa” personer i den riktning man förespråkar och tror är 

bäst för både individ och samhället långsiktigt. Det betyder dock inte att det ena ute-

sluter det andra och att ”win-win”-lösningar som kan gynna både företag och indivi-

der är omöjliga. Exempelvis kan regeringen kräva att företag använder nudging och 

presenterar försäkringar och pensionsplaner med ett standardval (Naturvårdsverket 

2014, sid 22). Men att förena samhällsekonomiska och privata företags vinster ge-

nom nudging kräver försiktighet och kritiskt tänkande av inblandade parter. Den 

största kritiken mot nudging är att metoden skulle vara manipulativ, oavsett vem 

som använder den, varav både den offentliga och privata sektorn tjänar på transpa-

rens i sina strategier (Thaler & Sunstein 2008, sid 247). I en intervju svarar Thaler 

själv följande på kritiken om nudging och manipulation; 

– När man säger att nudging kan vara farligt, vad menar man då? Farligare än vad 
då? Än att göra ingenting? Då måste man återvända till det ursprungliga proble-
met, att de som kritiserar nudging aldrig har erkänt att det är omöjligt att inte 
knuffas. Det var ju inte jag och Cass som uppfann nudging, utan vi gav det bara ett 
namn. Nudging startade med Adam och Eva. Vi är människor, vi är lätta att influ-
era. Det är också därför som jag skriver ”Nudge for good” när jag signerar böcker. 
Det är en förhoppning, för den privata sektorn har börjat med nudging och en del av 
det som görs är av ondska! Det är helt enkelt inte möjligt att värdera medlen utan 
att se målet (Hammarkrantz 2017). 

https://modernpsykologi.se/2017/01/11/psykologi-med-knuff/


 

 

8 

 

En icke-transparant nudge kan upplevas som manipulativ och ge bakslag och oönskad 

effekt även om företag och/eller regering från början hade goda avsikter med sin 

nudging-strategi. Ett exempel på en sådan fallgrop är när Chile genom statlig styr-

ning försökte öka sina organdonationer genom att låta invånarna ”slippa” ge sitt 

medgivande och lät organdonation vara det förifyllda alternativet. Men istället för 

att få fler organdonationer minskade antalet då invånarna upplevde att staten för-

sökte ta deras organ och dessutom skrev fler ut sig från registret än som tidigare 

skrivit in sig i det (Domínguez & Rojas 2013). 

Även om majoriteten människor verkar acceptera de flesta nudgar så finns det, utö-

ver vikten av transparens, en del andra faktorer att också tänka på vid utformningen 

av nudgar. Tjänar vi själva på den är det troligare att vi accepterar den än om sam-

hället tjänar på den. En nudge som ger individuella fördelar anses också vara mindre 

inskränkande på det fria valet. Även målet med nudgen är viktig. Om vi sympatise-

rar med tanken på exempelvis en bättre miljö då accepterar vi också att sopsortera. 

Attityderna mot den som står bakom nudgen spelar också roll för hur människor be-

dömer nudgen. Exempelvis är det mer troligt att vi finner en nudge acceptabel om 

idén till den kommer från ett parti man gillar än om den föreslås av något annat poli-

tiskt parti (Hagman 2018, sid 51–54) 

2.6 Digital nudging och valarkitektur i online-miljö 

Man kan se 2016 som startskottet för digital nudging när Weinmann et al presenterar 

begreppet i en artikel för IT-intressenter (Meske & Amojo in press, avsnitt 2.1; 

Weinmann et al 2016). I samma artikel har Weinmann et al. med begreppet online 

choice architecture som ett nyckelord och sökord. Dessa två begrepp, digital nudging 

och valarkitektur i online-miljö, från Weinmann et al. är styrande för detta exa-

mensarbete.  

Begreppet digital nudging har sedan 2016 utvecklats och specificerats av andra men 

kärnan i begreppet handlar alltid om att influera och påverka mänskligt beteende i 

online-miljöer och berör samma etiska frågor och ifrågasättanden som nudging i den 

fysiska världen. Weinmann et al. definition av begreppet digital nudging är: 

…the use of user interface design elements to guide people’s behavior in digital 
choice environments (Weinmann et al. 2016, sid 433).  

Digital nudging handlar alltså om hur användargränssnitt utformas och vägleder 

människors beteenden i online-miljöer. Utformningen inkluderar grafisk design, in-

nehåll, typografi och andra designelement som påverkar kontexten för valen 

(Mirsch, Lehrer & Jung 2017, sid 634). Digital nudging handlar vidare om hur indi-

vider fattar beslut baserat på hur innehållet i olika informationssystem är presenterat 

och designat. Digital nudging försöker påverka individen, men behåller individens 
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valfrihet och förändrar inte ekonomiska incitament för individen, likt nudging i den 

fysiska världen (Schneider, Weinmann & Brocke, 2018, sid 67).  

Mängden information i online-miljöer bidrar ofta till att individer misslyckas att ta in 

relevant information för att analysera beslutsunderlaget och fatta det mest rationella 

beslutet, vilket resulterar i att människor istället fattar snabba och automatiserade 

beslut. Det är i det sammanhanget som nudging kommer in som ett verktyg för att 

påverka individer vid beslutfattandet (Mirsch et al. 2017, sid 635). 

De vanligaste psykologiska effekterna i samband med digital nudging är inramning, 

standardfördom, sociala normer, förlorad motvilja, förankring och justering, över-

driven diskontering, frikoppling, grundning och tillgänglighet (Mirsch et al. 2017, s. 

639). Till exempel bygger sociala normer på hur individer tenderar att orientera sig 

utefter andra människors beteende och hur individer söker efter social acceptans. Ett 

exempel på effekten är när webbutiker, t.ex. Amazon, på sina produktsidor re-

kommenderar fler produkter som tidigare besökare också köpt, vilket gör konsu-

menten mer benägen att följa normen och också göra ett ytterligare köp (Mirsch et 

al. 2017, s. 641).  

Mirsch et al poängterar att det i digitala miljöer är lättare, snabbare och billigare att 

implementera nudging än i vanliga fysiska omgivningar (2017, sid 635). I digitala 

miljöer finns det till exempel specifika funktionaliteter som möjliggör personifiering 

av nudging vilket kan göra den ännu mer effektiv.  

Digital nudging kan också spridas snabbt för att få människor att tänka eller agera 

annorlunda. Till exempel kan standardinställningar, default, styra människor som 

beställer hem och betalar mat online att ge dricks genom att användarna aktivt måste 

välja ”ingen dricks"(Weinmann et al. 2016, sid 433–434). 

Weinmann et al. menar också att då användargränssnitt alltid kommer att påverka 

och styra människor i vissa riktningar bör designers/utvecklare alltid samla kunskap 

och försöka förstå beteendeeffekterna av sin design för att säkerställa att digital nud-

ging inte förekommer på ett slumpmässigt sätt och genererar oavsiktliga effekter 

(2016, sid 434–435).  

Hela begreppet online choice architecture förekommer inte alls lika ofta i litteraturen 

som de kortare begreppen chocie architecture och digital nudging, men jag tycker att 

det bäst speglar det jag testar och gör i arbetet; Jag designar om en befintlig webb-

shop för att försöka påverka konsumenters val och köp i en online-miljö utan att 

tvinga, vilseleda eller ta bort några av de tidigare valalternativen. Jag utgår helt ifrån 

Weinmann et al. begrepp och modell för digital nudging, men jag anser att begrep-

pet valarkitektur i online-miljö är mer träffande och fungerar bra med svensk språk-

användning. 
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2.7 Designprinciper för digital nudging 

Weinmann et al. utgår från Thaler och Sunsteins sex principer för valarkitektur när 

de presenterar designprinciper för att konstruera och designa valsituationer i digitala 

miljöer (2016 sid 435). Designprinciperna presenteras nedan. Se även avsnitt 2.4 

Nudging och valarkitektur.  

2.7.1 Princip 1: incitament (incentives)  

Incitament handlar om vikten av att förse individen med rätt medel för att möjlig-

göra ett bra beslut. Detta tillämpas genom att skapa och/eller göra incitament mer 

framträdande för att öka deras effektivitet (Weinmann et al. 2016, sid 435). Thaler 

et al. menar att en termostat som ger användaren regelbunden information om el-

förbrukningen och vad elförbrukningen kostar kommer ge en större minskning av 

elförbrukningen än en allmän prishöjning. De exemplifierar även med att det är mer 

tillfredsställande att träna och förses med information om antal förbrukade kalorier 

istället för bara antal steg man gått (2010, sid 14–15). Principen bygger alltså på att 

matcha rätt incitament till rätt konsument. 

2.7.2 Princip 2: kartlägga/sortera (understand mapping)  

Kartlägga/sortera handlar om att stödja och förenkla människors förmåga att kart-

lägga och göra avvägningar mellan alternativ genom förtydligande, strukturering och 

förenkling av information (Weinmann et al. 2016, sid 435). Detta kan exempelvis 

tillämpas genom att förse konsumenten med jämförande priser/funktioner etc. som 

möjliggör för individen att förstå konsekvensen av sitt val. Thaler et al. exemplifie-

rar detta med hur svårt ett köp av en kamera kan bli om konsumenten inte har till-

räckligt med kunskaper i vad megapixels innebär, och att man kan hjälpa konsumen-

ten med att förstå kamerornas skillnader genom att istället ge information om vilka 

utskriftsstorlekar som passar beroende på vilken kamera som användes när bilden 

togs (2010, sid 11). 

2.7.3 Princip 3: standardval (default)  

Standardval handlar om att individer tenderar att inte ändra förinställda val. Genom 

förvalda alternativ kan designern konstruera valet för individen eftersom standardal-

ternativet oftare väljs än andra alternativ (Weinmann et al. 2016, sid 435). Ett klas-

siskt exempel är att ha kopiatorn/printern inställd på dubbelsidig utskrift (Thaler et 

al. 2010, sid 5). Valet av vilket alternativ som ska vara standardvalet kan vara kon-

troversiellt varav det är viktigt att individen förstår vad valet att ändra innebär, ex-

empelvis vid organdonation (Thaler et al. 2010, sid 6). Se även avsnitt 2.5 Nudging 

– Möjligheter och fallgropar där Chiles försök till ökade organdonationer tas upp. 
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2.7.4 Princip 4: återkoppling (give feedback)  

Återkoppling handlar om att informera och uppmärksamma människor i samband 

med att en uppgift lyckas eller misslyckas (Weinmann et al. 2016, sid 435). Att ge 

återkoppling är enligt Thaler et al. bästa sättet för att hjälpa människor att förbättra 

sina val och beslut. Därför ska väldesignade system ge återkoppling. Genom uppre-

pad återkoppling och varningar kan man på sikt även lära in ”rätt” beteende. Exem-

pelvis ger datorer oss en varning genom ett felmeddelande när batteriet håller på att 

ta slut och vi kan koppla till strömmen så att vi kan fortsätta använda datorn och 

felmeddelandet försvinner (2010, sid 9). I en onlinemiljö skulle ett annat exempel 

kunna vara att en konsument på en webbshop får en indikation om att en köpprocess 

pågår, vilket steg konsumenten befinner sig i och till slut en bekräftelse på att köpet 

lyckats och genomförts.  

2.7.5 Princip 5: förväntade fel (expect error)  

Förväntade fel handlar om att förvänta sig att människor kommer att begå misstag 

och därför vara ”förlåtande” och hjälpsamma när man utformar olika användarsystem 

(Weinmann et al. 2016, sid 435). Ett sätt är att bygga in olika steg i systemen som 

beslutsfattaren måste gå igenom innan den kan ta sig vidare i processen. Exempelvis 

är de flesta uttagsautomater idag gjorda så att du får tillbaka ditt bankkort direkt, in-

nan pengar lämnas ut för att minska antalet kvarglömda bankkort (Thaler et al. 

2010, sid 7). 

Att automatisera och schemalägga är också något som faller inom denna princip. Ex-

empelvis inom sjukvård är det viktigt att underlätta så att medicin tas regelbundet 

och inte glöms bort. Många läkemedelsföretag har gjort om sina p-pillerkartor så att 

man ska ta ett piller varje dag istället för att var fjärde vecka göra en veckas uppehåll 

som ofta leder till för långt uppehåll och missad start av piller igen (Thaler et al. 

2010, sid 8).  

2.7.6 Princip 6: strukturera komplexa val (structure complex choices)  

Strukturella komplexa val handlar om att förenkla och presentera alternativ mer 

överskådligt och därigenom hjälpa individen att lättare göra avvägningar där det be-

hövs. Uppgifter måste ofta förenklas för att människor ska kunna fatta ett beslut 

överhuvudtaget. Om uppgiften är för stor och för komplex är individer mer be-

nägna att anta förenklade strategier och avstå från beslutfattandet helt och hållet 

(Thaler et al. 2010, sid 12). Exempelvis kan fantasinamn på färger vara förvirrande 

medan färgscheman där färgerna är sorterade och kategoriserade i färgskalor kan 

vara till större hjälp för konsumenten och det val som ska göras. I onlinemiljöer är 

det ofta möjligt att själv sortera och filtrera utifrån olika kategorier, till exempel kan 

man söka efter jeans enbart i en särskild modell. 
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2.8 Att skapa och utforma digitala nudgar 

Inspirerat av befintliga riktlinjer för att välja och implementera nudgar i offline-

sammanhang har Schneider et al. skapat allmänna riktlinjer med fokus på online-

miljöer (2018). De menar att processen med att designa digitala nudgar liknar hur 

ett informationssystem utvecklas i en cykel för att påverka och tilltala fler användare 

och justeras allteftersom beteende, behov och mål förändras eller inte uppnås. Den 

itererade processen innehåller fyra steg som här namnges på svenska med Definiera 

målet, Förstå användarna, Designa nudgen och Testa nudgen (Se Figur 2.).  

Figur 2. Processen för att utforma nudgar i online-miljöer (efter Schneider et al. 2018 sid 69). 

Modellen och processens olika steg kommer presenteras mer detaljerat i 

nästkommande avsnitt. Till de fyra stegen har Schneider et al. sammanfattat frågor 

(2018, sid 71) som designern kan beakta och ta hjälp av under varje steg. Frågorna 

kommer inte redovisas i arbetet även om de i olika grad har använts i arbetets egna 

test som redovisas framåt i avsnitt 3 Metod och genomförande. 

2.8.1 Steg 1: definiera målet (define the goal) 

Det är viktigt att designern förstår organisationens övergripande mål i varje enskild 

situation eftersom det övergripande målet kommer att påverka alla andra situationer 

och val som ska designas. Det finns olika typer av situationer kopplade till målet som 

kommer bestämma vilken nudge designern kan använda. Till exempel finns det bi-

nära val (ja/nej), diskreta val (tex välja mellan produkter) och kontinuerliga val (tex 

donera pengar). När man påverkar användare måste designern inte bara beakta må-

len utan också de etiska aspekterna för att se till att ingen skada görs (Schneider et 

al. 2018, sid 70). Vilket tankesystem vill man att nudgen ska påverka och hur trans-

parent är nudgen? 
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2.8.2 Steg 2: förstå användarna (understand the users) 

När människor står inför komplicerade beslut som behöver analys och reflektion kan 

heuristik (tumregler) leda till tankefällor och felaktiga beslut. För att påverka männi-

skor i den riktning man vill, behöver designern förstå målgruppen och hur den nuva-

rande designen påverkar användaren i olika beslutssituationer (Schneider et al. 2018, 

sid 71). Designern behöver alltså förstå vad det är som gör att människor inte fattar 

det beslut som organisationen vill att de ska fatta innan eventuell nudging och var en 

nudge skulle kunna få den önskade effekten.  

2.8.3 Steg 3: designa nudgen (design the nudge)  

Först när designern har definierat målen och fått en förståelse för målgruppen och 

deras handlingsalternativ, kan lämplig designprincip och nudge väljas för att påverka 

användarnas beslut i den riktning man vill. Vill man påverka ett binärt, diskret eller 

kontinuerligt val? (Schneider et al. 2018, sid 71).  

Schneider et al. tar särskilt upp de psykologiska effekterna av att använda lockbete 

(the decoy effect), människans förlusträdsla (the scarcity effect) och mittenalternati-

vets popularitet (the middle-option bias) som exempel att använda sig av för att på-

verka människor i en särskild riktning (2018, sid 69–70).  

Att använda lockbete kan öka ett alternativs popularitet genom att man placerar det 

alternativ man vill ska väljas jämte ett mindre populärt alternativ. Människans för-

lusträdsla handlar om att sällsynta objekt ofta anses mer populära och om objektet 

håller på att försvinna eller ta slut har man en benägenhet att köpa det även om man 

inte tänkt det från början. Mittenalternativets popularitet handlar om att människan 

tenderar att välja alternativet i mitten (utifrån pris, placering mm) om flera alterna-

tiv presenteras tillsammans och man inte har någon preferens sedan tidigare.  

Schneider et al. har också skapat tre steg man kan inspireras av när man väljer lämp-

lig nudge i en onlinemiljö (Se Tabell 1.) som visas på sidan 15. I den ges fler exem-

pel på hur man kan påverka människor i en särskild riktning. 
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2.8.4 Steg 4: testa nudgen (test the nudge)  

En nudge som fungerar bra i ett specifikt sammanhang, kanske inte fungerar lika bra 

i en annan situation. Detta kan till exempel bero på hur webbplatsen är strukture-

rad, färgscheman, målgrupper och mål. Därför är det viktigt att testa olika nudgar 

för att hitta den nudge som fungerar bäst för en given situation och användare. Om 

en nudge inte ger den önskade effekten man tänkt sig måste designern till en början 

utvärdera implementeringen av nudgen, steg 3. Designern kan till exempel under-

söka om nudgen är för uppenbar eller om den inte är uppenbar nog. Ibland måste 

designern börja om från steg 2: förstå användarna eller till och med från början och 

steg 1: definiera målet genom att omdefiniera målet för att kunna hitta lämplig 

nudge för sammanhanget (Schneider et al. 2018, sid 72).  

I onlinemiljöer kan den digitala nudgen testas effektivt med olika online-

experiment, till exempel split-test (A/B-test). A/B-testning är ett online-

experiment som används för att ta reda på vilka av flera möjliga lösningar som är de 

mest effektiva, exempelvis för att hitta den nudge som fungerar bäst för en given 

valsituation. Ett online A/B-test kan t.ex. utföras genom att välja två olika versioner 

av webbplatsen där användarna ska göra en viss aktivitet. Under en förutbestämd tid 

visas version A för hälften av besökarna, medan version B visas för den andra hälften 

av besökarna. Under testet samlas data in som tydligt kan mäta vilken av versionerna 

sidorna som får bäst resultat utifrån önskat mål (Ateles 2019). 
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Tabell 1. Tre steg för att välja lämplig nudge i online-miljö (efter Schneider et al. 2018 sid 70). 

Steg 1 Steg 2 Steg 3 

Typ av val att på-
verka Heuristik/Bias 

Exempel på designval/användargränssnitt 
och möjliga nudgar 

Binärt val (ja/nej) Status-quo fällan Radioknappar (med förinställda val) 

    Kryssrutor (ikryssade eller okryssade) 

      

Diskret val (olika) Status-quo fällan Använd standardval (default) i; 

    Radioknappar 

    Kryssrutor 

    Rullgardinsmenyer 

      

  Lockbete Presentera det val du vill locka med i;  

    Radioknappar 

    Kryssrutor 

    Rullgardinsmenyer 

      

  Primär- och 
Positionera/presentera det önskade valet 
antingen; 

  nysseffekten Tidigare (primäreffekten) 

    Senare (nysseffekten) 

      

  Mittenalternativet 
Lägg till dyrare/billigare alternativ runt det 
önskade valet 

   Omstrukturera alternativ 

   Modifiera aktuell skala som används 

      

Kontinuerligt val Förankringsfällan 
Olika högsta/lägsta alternativ (tex för att 
donera pengar) 

    Förinställd nivå man börjar på 

    
Fördefinierat värde i textrutor när det gäl-
ler kvantiteter  

      

  Status-quo fällan  Förinställd nivå man börjar på 
      

Alla typer av val Normer 
Påvisa önskade valets popularitet (sociala 
normer) 

    
Påvisa önskade valets "hederlighet"  (mo-
raliska normer) 

      

  Förlusträdsla 
Påvisa önskade valets begränsade tillgäng-
lighet 
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2.9 Hur effektivt är nudging och digital nudging? 

Nudging är kontextbundet och kan ge väldigt olika effekt beroende på flera faktorer. 

Mycket beror enligt Johnson et al. på beslutsfattarens personliga karaktär (2012, sid 

497) som också Hagman går igenom i sin avhandling (2018, sid 51–54).  

Kaiser (2018, avsnitt 4) har sammanställt och klassificerat olika nudgar för att se hur 

effektiva de kan bedömas vara. Av 100 artiklar som studien hänför sig till handlar 68 

om fysiska nudgar och 32 om digitala nudgar. Majoriteten av nudgarna har utförts 

inom kontexten hälsa och miljö (Kaiser 2018, sid 63). Enligt studiens analys är den 

relativa effektstorleken för nudgar i median 21% och skiftar från hela 0% till 

4400%, som i sin tur beror på vilken kategori av nudge det är och i vilken kontext 

den används i (Kaiser 2018, sid 66). Default (standardval) verkar ge störst effekt 

men är också de nudgar som förekommer mest då är lätta att genomföra (Kaiser 

2018, sid 70). Kaiser bedömer vidare att effekten av digital nudging är nästan den-

samma som nudging i fysisk miljö men digital nudging erbjuder också nya sätt av in-

dividualisering.  

Schneider et al. tar också upp möjligheterna med anpassad och personifierad digital 

nudging utifrån det faktum att det är svårt att konstruera eller designa en nudge som 

fungerar för alla (2018, sid 73). Kaiser har utifrån sitt forskningsresultat visat hur 

Schneiders et al. (2018) modell kan kompletteras med ytterligare frågor för desig-

nern att ta ställning till vid digital nudging (Kaiser 2018, sid 71). 

Även Karlsen och Andersen rekommenderar personifierad och kontextbunden digi-

tal nudging och de benämner det som smart nudging (2019, sid 2). De har också vida-

reutvecklat Schneider et al modell som redogjorts detaljerat för i avsnitt 2.8 Att 

skapa och utforma digitala nudgar. Karlsen och Andersens modell kräver dock till-

gång till användarprofiler som ger specifik information om varje enskild användare, 

dennes preferenser och tidigare beteende (2019, sid 7).  

Kaisers eller Karlsen och Andersens vidareutveckling är inte aktuellt för detta arbete 

utan här kommer digitala nudgar utformas och testas för en bredare målgrupp och 

effekten kommer mätas genom variablerna försäljning och sidvisningar. Jag avser i 

detta arbete göra en första cykel av Schneiders et al. ursprungliga modell för att 

skapa och utforma digitala nudgar.  
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3 Metod och genomförande 

Arbetet kan ses som ett experiment och en kvantitativ mätning av hur valarkitektur i 

online-miljö påverkar konsumenters köp på en redan etablerad webbshop. De de-

signval och förändringar som gjorts på webbshopen under aktuell testperiod har ut-

förts på uppdrag av mig men med hjälp av TePe USA:s Brand Manager (Marknads-

chef) som är ansvarig för webbshopen och dess utformning. Datainsamlingen över 

de variabler som mätts för att utvärdera testets effekt har skett av mig med stöd av 

TePe USA:s revisor och bokförare för att säkerställa att rätt underlag tagits fram. 

Analysen är dels utförd på egen hand, dels med TePe USA:s företagsledning som 

självklart varit intresserade av testets resultat. 

3.1 Val av modell för utformning av digitala nudgar 

Under mina inledande litteraturstudier fann jag två modeller för utformning av digi-

tala nudgar. Den redan presenterade modellen från Schneider et al (2018) och en 

modell som omnämns som DINU-modellen (Meske & Potthoff, 2017). Jag valde 

den förstnämnda modellen då den av mig upplevs vara mest refererad till i litteratur 

om digital nudging. Det antagandet kan dock vara en tankevilla då jag kanske helt 

enkelt förankrat mig i det alternativ jag fann först? Den valda metoden ger inga spe-

cifika, konkreta direktiv och instruktioner utan lämnar ganska mycket frihet till att 

testa sig fram. En lämplig modell att börja med och sedan bygga vidare på. Under 

arbetets gång publicerades Janson och Laningens ”verktygslåda” med åtta olika de-

signinsatser (2019, sid 152–153) som också skulle kunna användas som modell. De 

åtta designinsatserna liknar delvis den i uppsatsen presenterade modellen, men för-

fattarna upplevs samtidigt stå en bit ifrån Thaler och Sunsteins grundidé om liberta-

rian paternalism som jag vill ha som utgångspunkt. 

3.2 Bakgrundsinformation om webbshopen 

TePe USA:s webbshop nås på www.tepeusa.com. TePe:s produkter kan delas in i 

fem kategorier: 

– Tandborstar Standard Vuxen 
– Tandborstar Standard Barn  
– Tandborstar Special Vuxen  
– Mellanrumsrengöring (mellanrumsborstar, tandtråd, picks),  
– Tungskrapa och andra tillbehör 

Experimentet är begränsat till kategorin Tandborstar Standard Vuxen som säljs i 

singelförpackning då TePe GOOD vid aktuell tidpunkt endast säljs i singelförpack-

ning. Tandborstar Standard Vuxen finns i 3 varianter: GOOD, Select, Supreme. 

http://www.tepeusa.com/
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Färgkodningen är ett önskemål från företagets sida och kommer användas framåt i 

arbetet även om den vid svartvit utskrift kan uppleves svårt att urskilja.  

Var och en av de tre varianterna finns i två olika borsthuvudstorlekar, Regular och 

Compact (men benämningen Regular skrivs inte alltid ut).  

Varianten TePe Select finns även i tre valbara mjukhetsgrader: X-soft, Soft och Me-

dium men är ett val som sker efter att produkten visats.  

Det finns och säljs alltså 10 olika artiklar i kategorin Tandborstar Standard Vuxen 

men i webbshopen presenternas och visas endast 6 av artiklarna (Se Tabell 2.)  

Tabell 2. Artiklarna i webbshopen med fullständiga namn 

 
TePe GOOD Regular Soft 

TePe GOOD Compact Soft 

TePe Select (X-Soft / Soft / Medium) 

TePe Select Compact (X-Soft / Soft / Medium) 

TePe Supreme Toothbrush 

TePe Supreme Compact 

 

TePe GOOD-varianterna är likadana tandborstar som TePe Select-varianterna men 

gjorda av 96% bioplast vilket innebär förnybart råmaterial, sockerrör och ricinolja 

och man kan återuppta upp till 95% av koldioxidutsläppen under dess livscykel 

(TePe, 2019a).  

TePe GOOD började säljas i TePe USA:s webbshop juli 2019. Mellan juli 2019 och 

januari 2020 har webbutiken sett likadan ut och prissättning liksom prisskillnader 

mellan produkter varit detsamma. Under februari 2020 gjordes designförändringar 

för detta arbete/test och i mars 2020 återgick webbutikens utseende till det som 

gällde innan experimentet för att isolera experimentets testperiod. 

3.3 Test 

Testet utgår från en itererad modell i fyra steg från Schneider et al. (2018) som ger 

allmänna riktlinjer för att skapa och implementera digitala nudgar. Modellen och 

processen presenteras mer detaljerat i tidigare avsnitt 2.8 Att skapa och utforma di-

gitala nudgar. Avsnittets tillhörande Figur 2 och Tabell 1 rekommenderas också till 

läsare som vill sätta sig in i modellen och processen. Själva utformningen av nudgar 

utgår, utöver ovanstående nämnda riktlinjer, från tre av sex olika designprinciper 

för digital nudging (Weinmann et al. 2016, sid 435). Designprinciperna presenterats 

också mer detaljerat i tidigare i avsnitt 2.7 Designprinciper för digital nudging. 
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3.3.1 Steg 1: definiera målet (define the goal) 

Som redovisats i avsnitt 3.2 Bakgrundsinformation om webbshopen är testet begrän-

sat till produktkategorin Tandborstar Standard Vuxen och specifikt varianterna TePe 

GOOD Regular och TePe GOOD Compact.  

Övergripande mål med testet är att genom förändrad valarkitektur och digitala nud-

gar öka båda TePe GOOD-produkternas sidvisningar och försäljning. Testet görs ut-

ifrån antagandet att bioplastprodukter så som TePe GOOD, ur hållbarhetssynpunkt, 

är ett miljömässigt bättre alternativ jämfört med en likadan produkt gjord av kon-

ventionell plast (Se avsnitt 1.1 Problembeskrivning och syfte). 

Företagets utgångspunkt är att konsumenterna vill köpa mer produkter av biobase-

rad plast än vad försäljningssiffrorna i USA hittills visat. Detta antagande görs utifrån 

den återkoppling konsumenter ger företaget i olika kanaler. Statistik från den 

svenska marknaden tyder också på att TePe GOOD är en efterfrågad produkt sedan 

lanseringen i svensk detaljhandel.  

Varför TePe GOOD säljer bättre i Sverige än i USA vet företaget inte men det kan 

bero på att det är en skillnad när man tittar på produkter i en fysisk butik och när 

man tittar och handlar online i en webbshop. Efter genomgång av nuvarande använ-

dargränssnitt är det troligt att webbshopen inte är optimalt designad för det uttalade 

målet. Detta kommer förklaras i avsnitt 3.3.2 Steg 2: förstå användarna (understand 

the users). 

Två olika designförändringar har utformats och testats för att fungera som digitala 

nudgar och nå målet med ökade sidvisningar och ökad försäljning av TePe GOOD-

produkterna. Förändringarna kommer att beskrivas mer detaljerat framåt i avsnitt 

3.3.3 Steg 3: designa nudgen (design the nudge) men målet med dem bör nämnas 

redan i detta avsnitt. 

Designförändring 1 gjordes för att nå en bredare konsumentgrupp som direkt eller 

indirekt klickat på webbshopens mest besökta sida Shop our products och var tänkt att 

påverka konsumenternas s.k. ”diskreta val” av olika produkter. Förändringen gjordes 

specifikt för att påverka TePe GOOD Regular Softs sidvisningar och försäljning ge-

nom att synliggöra och exponera varianten mer. 

Designförändring 2 gjordes för att nå de konsumenter var intresserade av och tittade 

på varianten TePe Select Compact och som kanske inte kände till att det finns ett al-

ternativ i biobaserad plast (TePe GOOD Compact). Förändringen gjordes specifikt 

för att påverka TePe GOOD Compacts sidvisningar och försäljning genom att in-

formera och länka till varianten.  
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3.3.2 Steg 2: förstå användarna (understand the users) 

Konsumentgruppen för testet är anonym och frågor kan inte ställas direkt till testpe-

riodens konsumenter för att förstå deras upplevelse och beteende på webbshopen. 

Däremot kan vi titta på tillgängliga fakta.  

Priset är en faktor som kanske påverkar konsumentens val men är inte aktuellt för 

justering i testet. Båda TePe GOOD-tandborstarna kostar $3.49 och TePe Select-

tandborstarna kostar $1.99. TePe Supreme-tandborstarna kostar $2.99. Den högre 

prissättningen av TePe GOOD är marknadsanpassad och baserad på marknadsunder-

sökningar som visat att konsumenter är beredda att betala mer för miljövänligare 

produkter. 

Sidan Shop our products är enligt statistik från Google Analytics den vanligaste vägen 

till webbshopen. Även många av de konsumenter som först kommer in någon ann-

anstans, genom t.ex. reklamlänkar till specifika produkter från någon av företagets 

sociala medier, väljer sedan att titta vidare på sidan Shop our products.  

Den förinställda sorteringen (Featured) innebär att Shop our products visar en bland-

ning av hela sortimentet med 16 produkter per sida som i ett rutnät. Utifrån den 

förinställda sorteringen ryms produkterna på sammanlagt 4 sidor men den sista sidan 

visar 12 produkter istället för 16. Sidvisningen är oberoende av vilken upplösning 

man har och även den mobilanpassade sidan visar produkterna på samma sätt men 

istället som ett rutnät visas produkterna fallande. Innan testet och genomförda de-

signförändringar (mellan juli 2019 och januari 2020) visades varianterna TePe 

Supreme och TePe Select högt upp på sidan 1 medan varianterna TePe GOOD visa-

des på sidan 4, så långt som möjligt ifrån varandra sett ur aspekten visningssida (Se 

Tabell 3. och Tabell 4. på sid 21).  

Efter genomgång av webbshopens användargränssnitt är det troligt att webbshopen 

inte är optimalt designad för det uttalade målet att öka försäljningen av TePe 

GOOD. Konsumenterna missar troligtvis att det finns tre varianter inom den aktu-

ella produktkategorin då de inte visas tillsammans.  

Det är också möjligt att konsumenter inte förstår att TePe Select och TePe GOOD 

är varandras motsvarigheter eftersom det ingenstans på webbshopen finns någon in-

formation om det, även om det finns specifik information och reklam om TePe 

GOOD. 
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Tabell 3. Produktplacering på Shop our products sidan 1, juli 2019 – januari 2020 

Produkt i annan 

kategori 

Produkt i annan 

kategori 

Produkt i annan 

kategori 

Produkt i annan 

kategori 

TePe Supreme 

Toothbrush $2.99 

TePe Supreme 

Compact $2.99 

Produkt i annan 

kategori 

TePe Select $1.99 

TePe Select Com-

pact $1.99 

Produkt i annan 

kategori 

Produkt i annan 

kategori 

Produkt i annan 

kategori 

Produkt i annan 

kategori 

Produkt i annan 

kategori 

Produkt i annan 

kategori 

Produkt i annan 

kategori 

Tabell 4. Produktplacering på Shop our products sidan 4, juli 2019 – januari 2020 

Produkt i annan 

kategori 

Produkt i annan 

kategori 

Produkt i annan 

kategori 

Produkt i annan 

kategori 

Produkt i annan 

kategori 

TePe GOOD Re-

gular Soft $3.49 

TePe GOOD 

CompactSoft$3.49 

Produkt i annan 

kategori 

Produkt i annan 

kategori 

Produkt i annan 

kategori 

Produkt i annan 

kategori 

Produkt i annan 

kategori 

 

3.3.3 Steg 3: designa nudgen (design the nudge) 

Designförändring 1 utifrån Princip 6: strukturera komplexa val:  

Designförändring 1 innebar att TePe GOOD Regular flyttades upp till sidan 1 och 

placerades mellan TePe Supreme och TePe Select. Se Tabell 5 sidan 22 för föränd-

ringen och jämför med Tabell 3 och Tabell 4 ovan som visar hur det såg ut innan.  

Denna förändring gjordes för att nå en bredare konsumentgrupp som direkt eller in-

direkt klickat på Shop our products och var tänkt att påverka konsumenternas s.k. 

”diskreta val” av olika produkter.  

Längre beskrivning om olika typer av val att påverka vid utveckling av digitala nud-

gar ges i avsnitt 2.8 Att skapa och utforma digitala nudgar. Se även tillhörande Ta-

bell 1 på sidan 15.  

För mer specifik information om den designprincip förändringen utgår ifrån se av-

snitt 2.7.6 Princip 6: strukturera komplexa val (structure complex choices). 
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Tabell 5. Produktplacering Shop our products sidan 1, testperiod februari 2020 

Produkt i annan 

kategori 

Produkt i annan 

kategori 

Produkt i annan 

kategori 

Produkt i annan 

kategori 

TePe Supreme 

Toothbrush $2.99 

TePe GOOD Re-

gular Soft $3.49 

TePe Select $1.99 Produkt i annan 

kategori 

TePe Supreme 

Compact $2.99 

TePe Select Com-

pact $1.99 

Produkt i annan 

kategori 

Produkt i annan 

kategori 

Produkt i annan 

kategori 

Produkt i annan 

kategori 

Produkt i annan 

kategori 

Produkt i annan 

kategori 

 

Designförändring 1 gjorde att TePe GOOD Regular synliggjordes tidigare samt 

listades med sin motsvarighet TePe Select. Samtidigt blev TePe GOOD Regulars 

högre pris inte lika markant då TePe Supreme också har ett högre pris än TePe Se-

lect. TePe Good Regular kan efter designförändring 1 ses som ett "middle option" 

utifrån den visuella placeringen medan TePe Supreme kan ses som ”middle-option” 

utifrån aspekten pris och skulle kunna ge oönskad effekt för testets mål. När en kon-

sument inte vet vad den ska köpa och får flera produkter presenterade för sig tende-

rar den att välja det mittersta alternativet, se avsnitt 2.8 Att skapa och utforma digi-

tala nudgar. 

Designförändring 2 utifrån Princip 1 incitament och Princip 4 feedback:  

 
Designförändring 2 innebar att när en konsument klickade på TePe Select Compact, 

placerad på sidan 1, fanns en ny textinformation om att produkten också finns i bio-

baserad plast samt en länk till TePe GOOD Compact, vars placering alltså var oför-

ändrad och kvar på sidan 4 för att kunna testa den här nudgen. Texten löd följande: 

Before you continue to read, we would like to inform you that this product is also 
available in bio-bases (plant based) plastic. Click here.  

Övrig textinformation hos TePe Select Compact lämnades kvar helt oförändrad. 

Designförändring 2 var tänkt att nå de konsumenter som var intresserade av och tit-

tade på TePe Select Compact och som kanske inte kände till att det finns ett alterna-

tiv i biobaserad plast (TePe GOOD Compact). Se avsnitt 2.7.1 samt avsnitt 2.7.4 

för mer information om de specifika designprinciperna förändringen utgår ifrån.  

Designförändring 2 kan ses som ett försök att påverka konsumenterna med en s.k. 

social norm med målet att den nya informationen skulle få konsumenterna att vilja 

göra miljövänligare val, att informationen påminde dem om något bra som de sym-

patiserar med. Se avsnitt 2.5 Nudging – möjligheter och fallgropar samt avsnitt 2.6 

Digital nudging och valarkitektur i online-miljö för mer information. 
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3.3.4 Steg 4: testa nudgen (test the nudge) 

De båda förändringarna testades under februari år 2020. Denna månad valdes ef-

tersom det är en period som inte innehåller några storhelger och inte heller några 

kampanjer som skulle kunna påverka och snedvrida resultatet. Hela den amerikanska 

handeln, både webbshopar och fysiska butiker, kännetecknas av rabatterbjudanden 

och kampanjer, särskilt i samband med helger. Vanliga nyhetsbrev och marknadsfö-

ringsaktiviteter har använts som vanligt.  

I mars månad togs den ursprungliga utformningen tillbaka. Efter testperioden sam-

manställdes data över produkternas antal sidvisningar samt försäljningsstatistik för 

att utläsa skillnader i sidvisningar och försäljning innan, under och efter testet.  

Förväntat resultat var att både sidvisningar och försäljnings av TePe GOOD-

varianterna generellt skulle öka.  

Då designförändring 1 innebar specifikt att TePe GOOD Regular synliggjorts, ex-

ponerats mer och visats tillsammans med sina motsvarande varianter kunde det 

också förväntas att antalet sidvisningar och försäljning av TePe Supreme och/eller 

TePe Select skulle minska.  

Då designförändring 2 innebar ny information och länk på TePe Select Compact 

kunde det också förväntas att denna variant skulle kunna minska i försäljning men 

kanske också öka i sidvisningar om konsumenten kanske ”gått” emellan de två pro-

dukterna mer än vanligt p.g.a. information och länken? 

Att mäta sidvisningar är mycket mer komplext än att mäta försäljning men ger vik-

tiga indikationer om konsumenternas beteende på webbshopen och är ett bra un-

derlag och komplement för att förstå konsumentgruppen. Komplexitet handlar som 

ovan berörts, om att en och samma kund under sitt besök på webbshopen kan navi-

gera runt och bidra till flera sidvisningar i statistiken. Det kan jämföras med hur 

kunder i fysik butiksmiljö strosar runt och tittar på flera olika produkter och varor 

men avslutningsvis endast köper en av dem.  
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4 Resultat 

Den datainsamling som gjorts för att mäta och utvärdera testets effekt finns som hel-

het samlat i en separat Excelfil som har granskats av handledare och examinator men 

kommer inte publiceras tillsammans med arbetet. Excelfilen finns tillgänglig på be-

gäran från författaren.  

I Excelfilen redovisas antal sidvisningar för aktuella varianter samt försäljningssta-

tistik (antal sålda tandborstar i aktuell kategori samt den procentuella fördelningen 

mellan varianterna). Data över sidvisningar finns från september 2019 till februari 

2020 och har hämtats från företagets Google Analytics konto som är ett statistik-

verktyg kopplat till webbshopen. Försäljningsstatistik finns från juli 2019 till februari 

2020 och har hämtats från företagets affärssystem Quick Books samt e-

handelsplattform Shopify.  

Det var tänkt att även redovisa mars månads sidvisningar och försäljning för att ha 

data över ursprungsdesignen både före och efter testet. Men på grund av Coronavi-

ruset (COVID-19) och dess påverkan på handeln speglar inte data från mars 2020 

normalt kundbeteende och bedöms inte vara jämförbart med perioden juli 2019 - 

februari 2020. Data för mars 2020 kommer därför inte redovisas. 

4.1 Genomsnittliga sidvisningar och försäljning 

Genomsnittligt har TePe Supreme-varianterna flest sidvisningar tillsammans (54% + 

10% = 64%) och de säljer även mest tillsammans med (27% + 23% = 50%).  

TePe Select-varianterna har inte så högt genomsnittliga sidvisningar tillsammans 

(22% + 6% = 28%) men säljer tillsammans nästan lika bra som TePe Supreme-

varianterna (10% + 8% + 9% + 6% + 5% + 3% = 41%).  

TePe GOOD-varianterna har inte särskilt många sidvisningar tillsammans (5% + 

3% = 8%) och säljer även sämst (7% + 2% = 9%). Se Figur 3. samt Figur 4. sidan 

25 för cirkeldiagram över genomsnittliga sidvisningar och försäljning. 

Detta kan bekräfta vår tolkning om att ursprungsdesignen av webbshopens använ-

dargränssnitt inte var optimal för att öka försäljningen av TePe GOOD. Se avsnitt 

3.3.2 Steg 2: förstå användarna (understand the users).  

Ursprungsdesignen visade TePe GOOD-varianterna så långt som möjligt ifrån de 

mest populära produkterna i samma kategori både sett ur sidvisningar och försälj-

ning. Man kan vidare tolka det som att ursprungsdesignen genererade vad Wein-

mann et al. utrycker som oavsiktliga effekter (2016, sid 434–435) eftersom konsu-

menter som gått in på Shop our products kan ha missat att det finns fler varianter än 

TePe Supreme och TePe Select då TePe GOOD inte visas tillsammans med dem.  
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Figur 3. Cirkeldiagram över varianternas genomsnittliga sidvisningar  

 

Figur 4. Cirkeldiagram över varianternas genomsnittliga försäljning 
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4.2 Sidvisningar i antal 

TePe GOOD-tandborstarnas sidvisningar ökade lite i december 2019 och i februari 

2020 (Se Figur 5.). TePe GOOD Regular samt TePe GOOD Compact har i februari 

2020 sina respektive högsta antal sidvisningar sedan produkternas lansering.  

 

Figur 5. Sidvisningar i antal per variant 

När det gäller sidvisningar är det intressant att jämföra oktober 2019 med februari 

2020. De två månaderna har nästan samma antal totala sidvisningar för alla varian-

terna; 2855 sidvisningar i oktober och 2795 sidvisningar i februari men fördelningen 

av sidvisningarna skiljer sig åt (Se Tabell 6.). 

Tabell 6. Jämförelse av oktobers och februaris sidvisningar 

    Okt -19 Feb -20 

        Antal    Sidvis. %      Antal      Sidvis. % 

        

        

GOOD Regular Soft  87 3,05% 167 5,97% 

GOOD Compact Soft  55 1,93% 95 3,4% 

Select X-Soft, Soft, Medium  758 26,55% 718 25,69% 

Select Compact X-Soft, Soft, Medium 204 7,15% 216 7,73% 

Supreme Toothbrush  1508 52,82% 1399 50,05% 

Supreme Compact   243 8,51% 200 7,16% 

    2855 100,0% 2795 100,0% 
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I februari 2020 är det fler antal sidvisningar specifikt på TePe GOOD Regular, TePe 

GOOD Compact och TePe Select Compact. Detta kan ha att göra med att de båda 

designförändringarna har ökat konsumenternas benägenhet att titta på varianterna av 

TePe GOOD samt TePe Select Compact (Designförändring 2) och går i så fall i linje 

med det förväntade resultatet. Se avsnitt 3.3.3 Testa nudgen (test the nudge).  

Vi har i Google Analytics, genom att titta på konsumenternas navigationsmönster, 

kunnat bekräfta att besökare gått vidare från TePe Select Compact till TePe GOOD 

Compact men vi kan inte bevisa att det beror på den tillagda informationen, länken 

eller bara av ett eget val (Designförändring 2). Vi kan inte heller bevisa att det är 

samma konsumenter som tittat på TePe GOOD Compact som sen också köpt vari-

anten, även om den i februari 2020 (i antal) sålde bäst sedan lanseringen i juli 2019. 

Mer om försäljningsdata följer i nästa avsnitt. Båda designförändringarna beskrivs ut-

förligt i avsnitt 3.3.3 Steg 3: designa nudgen (design the nudge) och kan alltså ge-

nom redovisade data antas ha påverkat TePe-GOOD-sidvisningarna positivt. 

4.3 Försäljning i antal och andel 

TePe GOOD-försäljningen ökade lite i december 2019 och lite i februari 2020 (Se 

Figur 6.). Vi har i Shopify och Quick Books kunna utläsa att TePe Selects avvikande 

höga försäljning i oktober 2019 beror på att en och samma konsument köpte ett 

större parti i en enda order. Skulle den ordern inte blivit gjord hade antagligen för-

säljnings statistiken varit mer jämn över tid.  

Figur 6. Försäljning i antal per variant 
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I februari 2020, jämfört med januari 2020, gick alla produkterna upp i försäljning 

förutom TePe Supreme (Se Figur 6.). Det kan tolkas som att det skett en eventuell 

förskjutning av försäljningen från TePe Supreme till TePe GOOD Regular som pla-

cerades bredvid varandra under testperioden (Designförändring 1) och går också i 

linje med det förväntade resultatet. Se avsnitt 3.3.3 Testa nudgen (test the nudge).  

I februari 2020 sålde TePe GOOD Regular i antal nästan exakt lika mycket som i 

december 2019 (1 styck mindre) och TePe GOOD Compact sålde i februari 2020, i 

antal, bäst av alla månader sedan lanseringen i juli 2019 (Se Tabell 7.).  

Bör tilläggas att december 2019 hade 31 dagar och februari 2020 hade 29 dagar. 

Även om fler dagar under testperioden hade påverkat alla varianterna så är det ändå 

ett faktum att TePe GOOD Compact, i antal, sålde mest någonsin under årets kort-

aste månad. 

Tabell 7. Jämförelse av TePe GOOD varianternas försäljning i antal per månad 

 

Jul  
-19 

Aug 
-19 

Sep  
-19 

Okt  
-19 

Nov  
-19 

Dec  
-19 

Jan  
-20 

Feb  
-20 

 Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal 

GOOD 
Regular  47 10 38 46 42 113 14 112 
GOOD 

Compact  6 21 11 9 6 24 16 38 

 

Vad hände i december 2019 och i februari 2020?  

Vid lanseringen av TePe GOOD fanns den endast i en färg, men i december 2019 

blev produkterna tillgängliga i ytterligare tre färger. Detta kan ha bidragit till den 

ökade försäljningen av TePe GOOD i december 2019 men det kan också bero på 

periodens olika kampanjer i samband med Thanksgiving, Black Friday och jul, som 

gav rabatt på konsumenternas hela köp och där TePe GOOD lyftes fram extra 

mycket på grund av den nya färglanseringen.  

Februari 2020 var testperiod för detta arbete och det genomfördes två designföränd-

ringar som syftade till att öka TePe-GOOD varianternas sidvisningar och försäljning. 

Designförändringarna beskrivs utförligt i avsnitt 3.3.3 Steg 3: designa nudgen (de-

sign the nudge) och kan genom alltså genom redovisade data antas ha påverkat TePe-

GOOD-försäljningen positivt. 

Att antal sidvisningar och försäljning i antal stiger kan bero på en allmän trend, fluk-

tuationer mellan månaderna men kan också bero på de två designförändringar som 

genomförts. Det verkar som att testet och designförändringarna har gett önskvärd 

effekt men kan inte helt bevisas. Därför är det också intressant att titta på försälj-

ningsandelarna för varje variant. 
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Även i andelsförsäljning sticker december 2019 samt februari 2020 ut när det gäller 

TePe GOOD (Se Figur 7.). I december sålde TePe GOOD-tandborstarna tillsam-

mans 16% (13% +3% = 16% ) och i februari sålde de tillsammans 15% (11% +4% 

= 15%). Övriga månader har de bara sålt mellan 5–8% tillsammans.  

 

Figur 7. Genomsnittlig försäljning och fördelning av de olika varianterna 

Tittar man på TePe GOOD-varianternas enskilda andelsförsäljning ser man att TePe 

GOOD Regular har en stor ökning i december 2019 och februari 2020 jämfört med 

övriga månader. TePe GOOD Regular Compact har däremot inte förändrats särskilt 

mycket någon månad. Utifrån försäljning i antal samt försäljning i andel kan man i 

högre grad anta att Designförändring 1 både fungerat och gett större effekt än De-

signförändring 2. 
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5 Diskussion 

  
Sedan TePe GOOD-produkternas lansering har försäljningen på den amerikanska 

marknaden inte varit särskilt stor. Två gånger har försäljningen ökat (marginellt). En 

gång under december 2019 då man lyfte fram produkten extra i och med att den 

kom i flera färger och man körde tre större kampanjer/rabatterbjudan där den 

ingick. Den andra gången var i februari 2020 när designen förändrades för detta ar-

bete. I februari nådde även TePe GOOD-tandborstarna det högsta antalet sidvis-

ningar sedan lanseringen. Skillnaderna i februari 2020 kan bero på förändringarna 

som gjordes i användargränssnittet, resultatet tyder på det, men skillnaderna kan 

också bero på slumpen.  

Mer data hade behövts för att kunna göra säkrare slutsatser om designförändringar-

nas effekt. Det hade behövts en längre testperiod och/eller större försäljningsun-

derlag. Men TePe GOOD finns ännu inte i en produktvariant som säljs i så höga 

kvantiteter. Genom att göra testet en hel månad kunde vi trots allt utläsa (margi-

nella) trendförändringar i både försäljning och sidvisningar. 

Precis som Schneider et al skriver (2018, sid 72) hade A/B testning varit att föredra 

för utvärderingen, men det var tyvärr inte möjligt och är fortfarande inte ett alterna-

tiv. Även om A/B test inte genomförts, utfördes testet på riktiga användare i realtid 

och mätningen samt analysen gjordes ”för hand” och det är inte något ovanligt förfa-

rande för mindre företag och säljteam. Testets utförande utgår från en teori och 

modell som lätt kan återupprepas varav en pålitlighet och trovärdighet för arbetet 

ändå kan anses förekomma. Genom att nyttja funktioner i Google Analytics kan fö-

retaget, om de vill, sätta upp s.k. mätbara mål som skulle kunna fungera som ett al-

ternativt till A/B test. 

TePe USA vill av förståeliga skäl hellre att konsumenterna väljer TePe GOOD utan 

kampanjer, rabatter och riktad marknadsföring. Det är kostnadseffektivt ur flera 

aspekter. Så trots att resultatet inte kan bevisas ha med förändringarna i användar-

gränssnittet att göra, avser TePe USA fortsätta utvecklingen av webbshopens utifrån 

arbetets teori och test, för att se ifall de positiva trenderna med ökade sidvisningar 

och ökad försäljning av TePe GOOD fortsätter.  

Ökad försäljning och ökade sidvisningar av nuvarande TePe GOOD-produkter är ett 

första steg i rätt riktning för att nå det övergripande målet om att kunna erbjuda hela 

produktportföljen i biobaserad plast. Den valda modellen är en itererad process och 

testet samt designförändringarna är ett mycket bra underlag för företaget att arbeta 

vidare med. Särskilt då det planeras lansering av fler TePe GOOD-produkter i andra 

kategorier med mycket större försäljningsunderlag. 
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Enligt Kaiser (2018, sid 77) har just online-konsumtion av hållbarhets produkter 

studerats flera gånger men få har i den kontexten undersökt relationen mellan nud-

ging och individuella skillnader hos konsumenterna. Området anses ha ett växande 

behov för vidare forskning på grund av vår tids ökade online-konsumtion och det 

”attityd-beteende-gap” som förekommer vid val av hållbarhets produkter (Kaiser 

2018, sid 79) som också TePe USA upplever när det gäller TePe GOOD. En kon-

sumentundersökning om användarupplevelsen av hemsidan/webbshopen är kanske 

något för företaget att ta sig an i framtiden. Även en mer dokumenterad analys av 

befintliga konsumenters online-beteende och personliga preferenser. På så sätt 

skulle de få underlag för att kunna göra en mer anpassad digital nudging likt det 

Karlsen och Andersen rekommenderar och kallar för smart nudging (2019, sid 2). 

Skulle företaget gå denna väg rekommenderas dock att noga överväga etiska frågor 

och förhållningssätt då balansgången mellan nudging, reklam och manipulation också 

får andra dimensioner.  

Att köpa en tandborste av bioplast anser jag personligen vara ett bättre val än att 

köpa en likadan tandborste av konventionell plast. Jag anser det vara bättre ur miljö-

synpunkt och långsiktig hållbarhet eftersom TePe GOOD-produkterna är tillver-

kade av förnybart råmaterial, sockerrör och ricinolja och man kan återuppta upp till 

95% av koldioxidutsläppen under dess livscykel (TePe, 2019a). I den givna kontex-

ten för detta examensarbete (se avsnitt 1.1 Problembeskrivning och syfte) föresprå-

kar och ”nudgar” jag gärna de här biobaserade plastprodukterna. Då det är ett privat 

vinstdrivande företag som står bakom produkterna har det ändå krävts en viss försik-

tighet så att det inte blivit marknadsföring eller manipulation när jag arrangerat och 

designat om webbshopen (se avsnitt 2.5 Nudging- möjligheter och fallgropar). 

Jag anser att de två designförändringarna som testats mer än väl har varit inom ra-

men för ”korrekt” utförd nudging. De kan ha påverkat försäljningen av TePe GOOD 

positivt men var samtidigt inte vilseledande eller tvingande och inte heller har andra 

alternativ tagits bort. Designförändring 1 var inte särskilt uppseendeväckande, sna-

rare mer logisk. Den tillagda informationen i designförändring 2 var inte särskilt 

lockande utan just informativ och valbar. Inte ens argument om varför produkter av 

bioplast borde väljas var med.  

Designförändring 1 är den förändring som testets resultat tyder på har haft störst ef-

fekt. Det skulle vara intressant att utföra designförändring 1 på både TePe GOOD 

Regular och TePe GOOD Compact. Det vill säga lyfta fram dem till sidan 1 och ka-

tegorisera dem båda tillsammans med övriga varianter.  

Det vore också intressant att förstärka designförändring 2 med exempelvis en sym-

bol likt hur man markerar ekologiska produkter i livsmedelsbutiker. Designföränd-

ring 2 har även utrymme för starkare påverkningsgrad i själva texten med argument 
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för biobaserad plast eller information om hur många andra konsumenter som köpt 

det biobaserade plastalternativet.  

I min introduktion tar jag upp att Börjesson som är professor i Miljö- och energisy-

stem vid Lunds universitet understryker vikten av ett individuellt ansvarstagande för 

ändrat beteende och konsumtion när det gäller biobaserad plast och för att accele-

rera en cirkulär ekonomi (Börjesson 2017). Vidare i introduktionen nämner jag Lar-

sson från tankesmedjan Fores som tillsammans med Lindahl, forskare vid Beijerinsti-

tutet, menar att nudging och beteendeinsatser bör ha en roll inom svensk miljöpoli-

tik men att det finns begränsningar för vad nudging kan uppnå då konsumenter inte 

alltid gör vad som är bäst, även när man underlättar för dem (Börjesson 2017).  

Grundläggande för att fatta ett smart beslut är att du aldrig kan välja ett alternativ 

som du inte övervägt, känner till eller ser. På samma sätt är information om olika 

produkter och valmöjligheter en förutsättning för att konsumenter ska kunna göra 

ett mer miljövänligare val. Att ge återkoppling är också enligt Thaler et al det bästa 

sättet för att hjälpa människor att förbättra sina val och beslut och genom upprepad 

återkoppling kan man på sikt även lära in ”rätt” beteende (2010, sid 9).  

Som ovan nämnts finns det flera möjligheter att vidareutveckla designförändringar-

na. En ytterligare möjlighet skulle vara att ge återkoppling på det ekologiska fotav-

tryck som konsumenters köp genererar om de väljer en TePe GOOD istället för en 

TePe Select. Återkoppling på det ackumulerade ekologiska fotavtryck som konsu-

menters hela köp genererar borde också övervägas men föregående exempel borde 

nog testas först. Återkoppling på det ekologiska fotavtryck som konsumenters köp 

genererar kan vara effektfullt och få konsumenterna att efterfråga mer biobaserade 

plastprodukter, men kan också ge bakslag i form av att konsumenterna upplever att 

en enda biobaserad plast produkt inte gör stor skillnad varav de fortsätter köpa andra 

varianter av konventionell plats?  

Nudging och digital nudging är kanske inte tillräckligt för att uppnå hållbar välfärd 

men för varje liten knuff i rätt riktning kan vi komma närmare målet. Med fortsatt 

tvärvetenskaplig forskning och testning av nudging kan knuffarna med tiden bli mer 

träffsäkra och effektfulla. Precis som Thaler et al säger fattas inga beslut i ett vakuum 

(2010, sid 1) så om vi ändå ska lägga tid på att presentera, konstruera och designa 

olika valsituationer kan göra det med goda intentioner och med ett högre mål i sikte.  
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